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নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বাধিক অধিবেশন 
কলকাতায় বসেছে । কলেজস্রাটের এলবার্ট হলের দোতালায় 

মিটং হচ্ছে । সভাপতির আসনে € নেতাজী ) সুভাষচন্দ্র বন্ু। 

এ বছল্রে হাধিবেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ । ভারতের কমুনিষ্ট পার্টির 
সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন কমীদের ভীষণ মত বিরোধ । নীতিগত সংঘাত 
বেঁধেছে । কমুনিষ্ট পার্টি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তীরা রেড ট্রেড ইউনিয়ন 
গঠন করে এই সংস্থা হতে সম্পূণ পৃথক হবেন। তাই সভায় অত্ন্ত 
গণ্ডগোল, হৈচৈ ও বিক্ষোভ। 

বোম্বায়ের গিরনী কামগাড ইউনিয়ন । তার ডেলিগেট রা! বেশী 

গোলমাল করছেন । সভার কাজ প্রায় পণ্ড হবার উপক্রম। 

্ুভাষচন্দত্র সভাপতির আপন থেকে উঠে মাঝে মাঝে হাত 

তুলে বলছেন, গ্রিন, কম্রেডস. প্লিস, । ডেলিগেটর। সাময়িকভাবে 

চুপ করছেন বটে। কিন্তু তাদের বেশিক্ষণ শান্ত রাখ যাচ্ছে 

না। সভায় তিল ধারণের স্থান নেই। চারিদিকে উত্তেজন।। 

বিক্ষোভ 'ও চাঞ্চল্য । সভ। ভেঙ্গে যায় যায় এমনি অবস্থা । 

এমন সময় দীর্ঘ চ”ফুটের ওপর লম্ব। এক বিরাট পুরুষ সকলকে 

বিন্ময়ে অভিভূত করে সোজ উঠে দাড়ালেন। তার পোষাকে 
বিদেশী আভিজাত্যের ছাপ। এতক্ষণ কারও দৃষ্টি তার দিকে 
পড়েনি । তিনি স্ুভাষ5ন্দ্রের পাশে বসে । এত গোলমালের মধ্যেও 

চুপচাপ ও নিল্লিপ্তভাবে কি যেন লিখছিলেন। বিরাটহলটার চারিদিকে 
তিনি একবার নিমেষে চোখ বুলিয়ে নিলেন। * সকলের দৃষ্টি তার 

দিকে পড়লো । হ্যা, দেখবার মত চেহারা বটে। ব্যক্কিত্ব সম্পন্ত 
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বিরাট পুরুষ । তার ছীড়াবার ভঙ্গী। তার বিশাল আয়ত চোখের 

সন্মোহন দৃ্টি। সকলকে বিন্ময়ে বিমুগ্ধ করলো! । 

ডেলিগেটগণ পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন। 

কস্যুনিষ্টদল স্তম্ভিত ও হতবাকৃ। এলবার্টহল অদ্ভুত শান্তভাব ধারণ 
করলো।। পিন্টি পড়লে শোন যায়। আশ্চর্য ব্যাপার ! নিতান্ত 

অপরিচিত এই ব্যক্তি। কিন্তু কে ইনি? 

হঠাৎ ত্তার কম্বুক থেকে আবেদন এল,_-কমরেডস, কোমিন- 
টার্নের ষষ্ট কংগ্রেসে কলোনিয়াল নীতি সম্পর্কে ঘে প্রস্তাব গৃহীত 

হয়েছে, আমি এই সভায় তার বিরুদ্ধে এক প্রস্তাব উপস্থিত করতে 

চাই। বিচার বিতর্কের পর যদি আপনারা মনে করেন এই নীতি 

বিশ্বের সর্বহার! মেহনতি মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী, তাহলে তাঁর 

বিরুদ্ধে আপনাদের পূণ” সমর্থন আশা করবো । 

কিন্তকে এই মানুষ? যিনি ষষ্ট কংগ্রেসে গৃহীত নীতির, 
বিরুদ্ধে প্রস্তাব আনতে সাহস করছেন। তারপর আরস্ত হোল 

সেই নীতির বিশ্লেষণ । তার চুলচেরা যুক্তিসহ বিচার। সকলেই মন্ত্র 
যুদ্ধবং শুনতে লাগলেন । সেই অপূর্ধব ও অভিনব বিচার বিশ্লেষণ । কি 
নির্্গক ও বলিষ্ঠ তার ভাষা। কিন্ুন্দর, সহজ ও মিষ্টি ইংরাী 
উচ্চারণ। প্রকাশ ভঙ্গীমায় লেশমাত্র ভাবাবেগ নেই। বিচারে 

কৃ ও সন্দেহের অবকাশ নেই। সভার শেষে নাম*না-জান। 
অজ্ঞাত মানুষটি ভীড়ের মধ্যে গোপনে মিশে মিলিয়ে গেলেন, 

কিন্ত কে ইনি? 

তার কয়েক মাস পরের ঘটনা । ২শে জুলাই ১৯৪১ সাল! 

ংবাদ পত্রে বড় বড় অক্ষরে এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ বেরিয়েছে । 

শিশ্ব-বিপ্লবী এমঃ এন, রায় বোণ্বায়ে গ্রেপ্তার। আর তার সঙ্গে 

কয়েকটি তুচ্ছ সংবাদ, ইনি কিছুদিন পূর্বে অজ্ঞাত বাসকালে 
ক'লকাতায় নিখিল ভারত ট্রেড -ইউনিয়ন কংগ্রেসের বার্ষিক আদ্দি- 
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বেশনে যোগ দিয়ে কোগিনটানের ষষ্ট কংগ্রেসে গৃহীত প্রভাবের 

প্রকাশ্য বিরোধিতা করে গেছেন। 

তাহলে ইনিই সেই বিশ্ববিশ্রুত কমু্যুনিষ্ট নেতা এম, এন, রায়! 

সত্যই, পৃথিবীর ইতিহাসে কম্রেড এম, এন, রায় এক 

ছুলভ চরিত্র। চিন্তা জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তা নায়ক। আজীবন 
আপোষহীন সংগ্রামী । দ্রষ্টা ও দার্শনিক। বহু ভাষাবিদ | বক্তা ও 
শ্তশালী লেখক। ত্বার রোমাঞ্চকর জীবন দর্শন বিরাট ও ব্যাপক । 

বছুমুখী ও বৈচিত্রপৃর্ণ। তাঁর জীবনের ইতিহাস সার। বিশ্বে 
ছণ্ডয়ে আছে। সমগ্র এশিয়া, আমেরিকা, মেক্সিকো, এবং ইউ- 

বোপের সবত্র তার পদচিহের স্বাক্ষর বহন করে চলেছে । তার 

দৈনন্দিন জীবনের শত কেটি তুচ্ছ ঘটনা আজও বিশ্বে অতীব 
বিস্ময়ের বস্তব। তার জীবন কাহিনীর লোমহর্ষণকর, তথ্যগুলি অবি- 
শ্বাস্য অভাবিত ও ঘটন1 বহুল। ডিটেকটিভ উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ নায়ককেও 
হার মানিয়ে দেয়। অনাগত পৃথিবীর মানুষ একদিন এই একান্ত 

ছ্লভ মানুষটিকে নিঃসন্দেহে অকুষ্ঠ মর্যাদা ও স্বীকৃতি দেবে। 
দিন আগত এ। কমরেড এম, এন, রায় ছিলেন যৃক্তি পাগল। 
ত'ই কবির ভাষায় বলতে গেলে বলতে হবে--মুজিপাগল, কাদিয়। 
গিয়াছে, মুক্তি, মুক্তি বলি। 

বিদ্রোহী মানুষ ই 

'বলবীর বল উন্নত মম শির? 

পুথিবীর সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে চতুর্দশ 
শতকে সভ্যতার নব জাগরণের সবব্যাপী প্রারপ্তিক সুচনা ও 
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বিস্তৃতি ঘটেছে। অবশ্ট ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় রেনেসা আন্দোলন 

তার আরও অনেক আগে থেকে আরম্ভ হয়েছে । রজার বেকন্ এবং 

আলবার্চান ম্যাগানাস, ত্রয়োদশ শতকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নব নব তথ্য 
জগতের সামনে তুলে ধরে সাধারণ মানুষকে বিস্ময়ে মুগ্ধ করে গেছেন। 

আরবদেশীয় মনীষীগণ ছিলেন ইহার অগ্রদূত । 
জেন্সেরিকর৷ যখন অসভ্য মানুষের সাহায্যে রোম দখল করলো 

তখন থেকে শুরু হোল অন্ধকার যুগ। তখন অজ্ঞানতায় আর 

কুসংস্কারে দেশ ছেয়ে গেছে । স্বৈরাচারী পাণগ্ডা, পুরোহিত, পাদরি 
ও পোপের নিরঙ্কুশ ক্ষমত! ও স্বেচ্ছাচারীতা দেশের সর্বত্র অত্যাচার, 

অনাচার ও অধিচারের প্লাবন স্থষ্টি করে মানুষের সীমাহীন ছুঃখকে 
আরও ছুঃসহ করে তুলেছিল । 

সর্বব্যাগী অন্তায়) অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যার! নর্ব 
প্রথম মাথ। তুলে দাড়ালেন তাদের বল হোত রেনেসা আন্দোলনের 

পথিকৃৎ । তারাই প্রচলিত মত ও পথের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ 

ঘোষণ। করলেন। বারট্রাগড রাসেল্ ত্বার হিদ্্রি অব ওয়েষ্টার্ণ ফিলজফি 
নামক গ্রন্থে বলেছেন, বিদ্রোহী মানুষই সর্বপ্রথম অন্ধকার যুগ 

থেকে নতুন পৃথিবীকে আবিষ্ধার করেছেন। অজ্ঞান ও অসহায় 

মানুষ ক্রমশঃ জ্ঞানের আলোক শিখা দেখতে শিখলো । গ্রীকৃ 

দার্শনিক প্লেটোর কথা মন দিয়ে শুনলে। ৷ ধর্মশান্ত্রের নতুন ব্যাখ্যা ও 

আলোচনা সবত্র শুরু হোল। এপিকিউরাস, বল্লেন, মানুষের বিবেকই 

হোল ভগবানের বাণী । 

কিন্তু কায়েমী স্বার্থের ধারক ও বাহক পাদরি ও পোপ সে কথা৷ 

মানবে কেন? অজ্ঞানতার মোহে অন্ধ, কুসংস্কারাচ্ছন্ম ও স্বার্থপর মানুষ 

রাষ্ট্রের সহায়তায় এই সব বিজ্রোহী মানুষের প্রতি সীমাহীন অত্যাচার 
আর অকথ্য নিগ্রহ শুরু করলো ৷ তার! জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ সক্রেটিসকে বিষ 
পানে অবলীলাক্রমে হত্যা করলে! ৷ পণ্ডিত প্রবর এরিসউটল্ তাদের 

অত্যাচারে এথেম্দ থেকে প্রাণভয়ে পালাতে বাধ্য হোলেন। নতুন 



এম, এন, বায় € 

দর্শনের জনক প্রোটাগোরাসের বহুমূল্য গ্রন্থশাল! তার! নিধিচারে 

পুড়িয়ে দিল। ধমপ্রাণ ডায়োজেনেসকে নিরীশ্থরবাদী বলে দেশ 

থেকে তাড়িয়ে দিল। চন্দ্র মানুষ যেতে পারে এই কথ যিনি প্রথম 

ভেবেছিলেন সেই বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিওকে সারাক্দীবন কারাগারে 
বন্দী করে রাখলো । সামান্য অপরাধের অভিযোগে রোমের রাজপথ 

শহীদদের রক্তে লাল হয়ে উঠলে! । তবু বিদ্রোহী মানুষের জয়- 
যাত্রার পথ রুদ্ধ হোল না । 

এই সব কুসংস্কারাচ্ছন্ন স্বার্থপরের দল চার্বাককে পুটিয়ে মারেনি ! 

তৃষানলে হত্যা! করেনি সত্যাশ্রয়ীদের? সে যুগে গ্রীসের কৃষ্টি 
স্কতি এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের নতুন দর্শন একদল জ্ঞানী ও গুণী মানুষ 

রক্ষা করে চলতেন। তাদের বল। হোত সফিষ্ট। সেই দলের প্রবর্তক 

ছিলেন দার্শনিক প্রোটাগোরাম। তিনি খু; পূর্ব ৫৮২ অবে' জন্ম গ্রহণ 
করেন। তিনিই আড়াই বছর আগে প্রথম বলে গেলেন, 22 

15 (172 10798518190 [1111755-অন্যা ভাষায় আমাদের দেশের 

কবি চতণ্তীদাস একই কথ! বলে গেছেন,--শুনরে মানুষ ভাই, সবার 

উপর মান্কুষ সত্য, তাহার উপর নাই। 

বিদ্রোহী] এম, এন, রায় সেই একই সত্য বিংশ শতাব্দির প্রথর 

মধ্যাহ্ছে অস্তর দিয়ে উপলব্ধি করে গেছেন--14915 15 0105 10 3850115 

01 ৪1 02108. ইহাই পথিকুণ্ড কম্রেড এম, এন, রায়ের নব মানব 

বাদের মূল-সুত্র । স্বাধীন ভারতের তমসাচ্ছন্ন আকাশে আবার নতুন 
করে বিদ্রোহী এম, এন, রায়কে স্মরণ করার প্রয়োজন হয়েছে । এম, 
এন, রায় বহুবার জোরের সঙ্গে নির্ভীককে ঘোষণা! করে গেছেন, 
মানুষকে মানুষের সঙ্গত অধিকার ও মর্ধাদা হতে বঞ্চিত করা হয়েছে। 
নিগৃহীত ও পদানত সর্বহারার দল আক্ত অন্ধের মত পথ খুঁজে 

পাচ্ছে না। ক্ষুরধার লেখায়, শক্তিশালী বক্তুতায়, যুক্তপৃণ কথায় 
আবেগলেশশৃপ্ত আলাপে ও আলোচনায় কমরেড রায় এই মুক্তির 
দর্শনই 71781950015 ০£ 1:৪০ প্রচার করে গেছেন। 



কিন্তু ক্ষমতার শীর্ষে অধিষিত রা'জনীতিদলের মানুষ তাকে 

প্রত্যাখ্যান করেছে । তার মতবাদকে মর্যাদা দেয় নি। তাই 

নিপীড়িত, শোধিত ও বঞ্চিত জনগণের মুক্তির বাণী তিনি একাকী 

বেদনার সঙ্গে বহুন করে গেছেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত । 

রায়ের চরিত্র ছিল স্তুপ্রসিদ্ধ লেখক ইবসেনের বিখ্যাত পুস্তক 

0119 10617 ০ 005 06০71 এর প্রধান চরিত্র ্ক্ম্যানের 

মত। ইবসেন এক জায়গায় লিখে গেছেন, 50025691 

1081) 110 1116 ৮0110 15 6165 111910 ৮110 5620053 21905, রায়ের 

চরিত্রে এই সত মূর্ত হয়ে উঠেছিল। অর্থাত রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 
“দি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একল! চলো, একলা 

চলো, একল! চলো রে ।, 

যুক্তির উপাসক, মেহনতি মানুষের দরদি বন্ধু কমরেড এম, এন, 
রায় দৃটতার সহিত শুধু একটি কথা ভার অন্ুগামীদের বলে গেছেন, 
1179 ০0215 (10115 1 111 68018 01015 10 0600126 16001 

1০518 2290 আমি আপনাদের মাত্র এইটুকু শিক্ষ/ দিয়ে যেতে 
চাই, আপনারা স্বাধীনতাকামী মানুষ হোন । 

সেই অদ্ভুত মানুষটির জীবন কথ! জানতে ইচ্ছা হয় না কি? 

শিশু নরেন : 

কমরেড এম, এন, রায়ের পিতৃদত্ব নাম ছিল নরেক্্রনাথ 

ভট্াচার্য। তাদের আদি বাস ছিল মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল 

মহকুমার ক্ষেপুত গ্রামে। এই গ্রামে বনু প্রাচীন ক্ষেপুতেশ্বরী 
দেবীর মন্দির আজও বর্তমান । এই দেবীর পুরোহিত বংশে নরেন্দ্রনাথ 

জন্মগ্রহণ করেন ॥ নরেন্দ্রনাথের নিকট আত্মীয়ের বংশানুক্রমে 

আজও এই মন্দিরের পুরোহিত । 

নরেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীতে এই মন্দিরের পূজা ও বলিদান এবং 
বিদেশ থেকে ফিরে আসার পর তার উপন্থিতির কথ! উল্লেখ আছে। 



এম, এন, বায় এ 

নরেন্দ্রনাথের ঠাকুরদা ভৈরবানন্দ ভট্টাচার্য ক্ষেপুতেশ্বনী দেবীর 
পুরোহিত ছিলেন এবং ত্বার যজমান বৃত্তি ছিল। নরেন্দ্রণাথের 

পিতার নাম ছিল দীনবন্ধু ভট্রাচার্য। তিনি যজমানবৃত্তি পরিত্যাগ 

করে চবিবশ পরগণা জেলার আড়বেলিয়। গ্রামের জ্ঞান বিকাশিনী উচ্চ 

ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন । 

নরেন্্নাথের পিতৃ-বংশ ছিল একটি আদর্শ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ 
পরিবার। সরল, ধর্স-প্রাণ এবং সংস্কারপ্রবণ ব্রাঙ্গণ পিতার 

ওরসে এবং ভক্তিমতী মাতা বসন্তুকুমারীর গর্ভে আড়বেলিয়া গ্রামে 
নরেন্দ্রনাথের জন্ম। নরেজ্দ্নাথ ছিলেন পিতার চতুর্থ সম্ভান। 

১২৯৩ সালে ৮ই চৈত্র, ইংরাজী ২২শে মাচ ১৮৮৭ সাল, সোমবার 
বেলা দেড়টার সময় তার জন্ম হয়। 

গ্রামের শান্ত, সুন্দর ও অনাবিল পরিবেশ । সিগ্ধ শ্যামলিম।। 

এরেন্দনাথের বাল্য জীবনকে প্রভাবিত করে। জন্মাবধি নরেন্দ্রনাথ 

চিন্তাশীল, স্বল্পভাষী ও স্বপ্প-বিলাসী ; কিন্তু অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির । 

গ্রামের চারিদিকের,অবারিত মাঠ। নিগ্ধ বাতীস, নিমল জল আর নীল 
আকাশ । তার শিশু মনকে এক অজানা আনন্দে দোল। দিত । ক্রমশঃ 

বয়োংবৃদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের স্বভাবে বহু সদ্ৃগুণের বিকাশ 

দেখা দিতে লাগলো । শিশু নরেন্্রনাথ সকলের আদরের পাত্র । 

কিন্ত হলে কি হয়, নরেন অত্যন্ত জেদী ও অভিমানী । হা 

ধরবে তা করা চাই-ই চাই। মাতা বসন্তকুমারী কোন মতে 

শিশু-পুত্রের অদম্য প্রিদূ ভাঙ্গাতে পারতেন না। অস্থির হয়ে 

উঠতেন । আর রাগ করে বলতেন, তোকে নিয়ে আমি আর পারি 
না। শিশু নরেজ্দ্রনাথ হেসে উত্তর দ্রিতেন,__তুমি কেন মা» কেউ 
আমাকে নিয়ে পারবে না। 

সেদিন কে জানতো চালকল। বাধ! এক দরিদ্র ব্রাঙ্গণ-পুরোহিত 

বংশের এই শিশু পুত্রের সঙ্গে বিশ্বের কোন মানুষই একদিন পেরে 
উঠবে না । 



এম, এন' বায় 

শিক্ষা! আরম্ভ : 

আড়বেলিয়া উচ্চ ইংরাজী বিগ্ভালয়ে নরেন্দ্রনাথের হাতে খড়ি। 
অপর পাঁচজন ছেলের মতই একদিন নরেন গ্রেট, খাতা, ধারাপাত ও. 

ঈশ্বরচজ্দ্রের প্রথমভাগ বগলে পুরে বাবার হাত ধরে স্কলে গেলেন। 
পাঠ্যজীবন শুর হোল। দীর্ঘ এগারোটা বছর তার আড়বেলিয়। 

গ্রামেই কাটলে! । কলকাতা থেকে বারো মাইল দক্ষিণে 
কোদালিয়া গ্রামে ছিল তার মামার বাড়ি। ১৮৯৭ সালে তার 

বাব! তাকে পড়াশুনার জন্ত পাঠালেন মামার বাড়ীতে । নরেন 

মামার বাড়ীতেই থেকে গেলেন। কোদালিয়ার কাছেই হরিনাভি 

গ্রাম । হরিনাভি এাংলো-সংস্কত স্কুলটিও অনেক দিনের । শিক্ষকরা ও 
ছাত্রদের প্রতি খুব যত্বু নেন। নরেন এই স্কুলে ভর্তা হলেন। এক 
বছরের মধ্যেই নরেনের বাবাও আড়বেলিয়। স্কুলের কা ছেড়ে 
কোদালিয়ায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগলেন। 

ছাত্র হিসাবে নরেন্দ্রনাথ অতি সাধারণ ছাত্র ছিলেন। কিন্তু 

সাধারণ ছাত্র হলে কি হয়, বিগ্ভালয়ের শিক্ষকদের দৃষ্টি তিনি সহজেই 
আকর্ণ করেন। ত্বার বালক সুলভ চপলতার ভেতর কোন কপটতা৷ 

বা নোঙরামি ছিল না। আর. অমায়িক ও মিষ্টি ব্যবহারের জন্য 

তিনি সমভাবে শিক্ষক ও ছাত্র সকলেই প্রিয় ছিলেন। বাল্যকাল 

হতেই দেশ বিদেশের ইতিহাস পড়তে আর অঙ্ক কষতে তার খুবই 

ভাল লাগতো । স্কুলের শিক্ষক তার অস্কের জ্ঞান দেখে বিদ্মিত 

হোতেন। 

তখন কে জানতো! একদিন এই বালক পরবততাঁকালে সুদুর 

জামণনাতে বসে আইনষ্টাইনের সঙ্গে ল-অব-রিলেটিভিটি আলোচনা 

করবেন! 



এম, এন, রায় ৯. 

বিপ্লবী আন্দোলন £ 
উন-বিংশ শতাব্দির শেষপাদে বাংলাদেশে বিপ্লবী আন্দোলন 

শুরু হয়। তখন নরেন আড়বেলিয়া স্কুলের ছাত্র । 

দেশের জন চিত্তে স্বাধীনতার ছ্রোৌয়াচ লেগেছে । দেশের যুবকদের 

মনে নতুন চিন্তাধারা সবে দানা বেঁধেছে । 

বাজ রামমোহন রায় রে'নেসা আন্দোলনের প্রথম আগুন! 

জ্বালিয়ে যান। দিকে দিকে তার সাড়া পড়ে গেছে। 

বাঙ্গালীর রাষ্ট্রচেতনায় সে যুগে তিনটি ধারা কাজ করতো । 

প্রথম-_রামমোহন ধারা, দ্বিতীয়_হিন্দু কলেজী ধারা এবং তৃতীয় 
নব-হিন্দুত্ের ধারা । 

হিন্দু-কলেজী ধার। যাঁর নামের সঙ্গে জড়িত আজও সবাই শ্রদ্ধার 
সঙ্গে তাকে আমরা স্মরণ করি। তাঁর নাম হেনরি লুই ভিভিয়ান 

ডিরোজিও ।তিনি ছিলেন হিন্দু কলেজের ইংরাজির অধ্যাপক | বয়স 
মাত্র সতেরো বছর । তিনিই ছাত্রদের মনে স্বাধীনতার অনির্বাণ 
আগুন জ্বেলে গেছলেন। তিনি ছিলেন জাতিতে এ্যাংলো ইঞ্চিয়ান। 

বাংল৷ সাহিত্যে তখন বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখ! দিয়েছে । বহ্ধিম 

চন্দ্রের আনন্দ-মঠ সেদিন সবার ঘরে ঘরে । সন্তানদের আদর্শ, তেজ 

ও ব্রন্মাচর্য যুব চিত্তকে উদ্বেলিত করতো ৷ তাই ছাত্রদের হাতে হাতে 

আনন্দমঠ,-_মুখে মুখে বন্দে-মাতরং | 
সৈই পরিবেশে নরেনের বাল্যকাল অর্ভিবাহিত হয়। তখন তার 

বয়স মাত্র এগারো বৎসর । সেই বয়সেই নরেন দেশ-প্রেমে 

উদ্ধদ্ধ। 

নরেনের জগ্মের মাত্র ছু'বছর পূর্বে অর্থাৎ ১৮৮৫ সালে ভারতীয় 
জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম। দেশপ্রেমিক উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
তার প্রথম সভাপতি । 

নরেনের বয়ম তখন মাত্র দশ কি এগারো । একদিন বাড়ীতে 
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তার বাব কংগ্রেসের কার্ধকলাপ নিয়ে এক বন্ধুর সঙ্গে নিভৃতে 

আলাপ করছেন। আলোচনা অত্যন্ত গোপনে চলছিল। সেই 

প্রথম নরেন কংগ্রেসের নাম শুনলেন। আর কংগ্রেম কি তা জান- 

বার জন্ মনট। আকুলি বিকুলি করতে লাগলো । 
ভবিষ্যতে নরেনের জীবনে কংগ্রেপ বন্ুভাবে প্রভাব বিস্তার 

করেছিল। 

কলেজের এক চেন ছাত্রের হাতে ইটালির স্বাধীনতা আন্দে।- 

লনের নক ম্যাট.সিনির জীবনকথা বইখানি নরেন প্রথম দেখলেন । 

তখন তিনি স্কুলের ছাত্র। বইখানি দেখে পড়তে ইচ্ছা! হোল। সেই 

ছেলেটিকে বললেন,__দাঁদা, বইখান! পড়তে দেবেন। 

ছেলেটি তাদেরই গ্রামের । বইখানি নরেনকে পড়তে দিল। 

নরেন মুগ্ধ হয়ে বইখানা পড়তে লাগলেন। সব বোঝবার 

ভার বয়স না হলেও, পড়তে খুব ভাল লাগলো বইখানি | 

নরেনের দৃষ্টি খুলে গেল। তখন লাইব্রেরীর শেলফ. থেকে 
বিপ্রবের ইতিহাস খুঁজে খুঁজে বার করতে লাগলেন। 

পড়লেন গারিবল্ডীর জীবন ও কর্মের ইতিহাস । দেশ বিদেশের 

বিপ্লবের দর্শন। হাতে এল রাশিয়ার নিহিলিস্ট আন্দোলনের এক 

রোমাঞ্চকর কাহিনী । আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস । 

আরও কত বই। 

এমনি করে কটা বছর কেটে গেল। বিভিম্ন দেশের 

বিপ্লবের ইতিহাস পড়ে মনে বিপ্লব সম্বন্ধে একটি সঠিক ধারণ 

জন্মাল। 

নরেন ভাবতে বসলেন । তার প্রথমেই মনে হোল কোন রাজ- 

নৈতিক বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করতে হলে প্রথমেই বিপ্রবের দর্শন 
সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান ও সঠিক এবং স্পষ্ট ধারণ। বা চিন্তা থাকা চাই। 

নরেনের মনে এই চিন্তা বদ্ধমূল হোল, কোন কাজে নামার আগে 
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চিন্তা, মনন ও অনুশীলন দ্বারা উপলব্ধি কর! দরকার কোন রাস্তায় 
এবং কি কৌশল অবলম্বন করে বিপ্লবের পথে নির্ভয়ে এগুতে হবে । 

আরও ভাবলেন,-যদি মত ও পথ সম্বন্ধে সঠিক চিন্তা ও 
নিভূদল ধারণা ন। থাকে, তাহলে অপরের প্ররোচনায় বিভ্রান্তি আসা 
অসম্ভব নয়। কিন্তু একবার নিভূলি পথ ঠিক জান। হয়ে গেলে 
কারও সাধ্য নেই বিপ্বীকে আদর্শচ্যুত করতে পারে। 

কোন প্রলোভন অথবা কোন ভয়,-স্রাজ-ভয়, ম্ৃৃত্যুভয় বা লোক 

ভয়, তাকে বিচলিত করতে পারবে না। 

তাই নরেন নির্ভুল চিন্তা-পদ্ধতি শিক্ষ। করতে বসলেন । 

বাংলাদেশে বিপ্লবকে রূপায়িত এবং সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য 

(যে সকল গ্রপ্ত মমিতি গড়ে উঠলো এবং আদর্শবাদী সর্বত্যাগী যুবকরা! 

গোপনে অংশ গ্রহণ করলেন তাদের মধ্যে ব্যারিষ্টার প্রমথ মিত্র 

প্রতিষ্ঠিত অনুশীলন সমিতি অন্যতম | 

আনন্দ মঠের আদর্শে অনুশীলন সমিতি গঠিত হয়। দৈহিক, 

মানসিক ও আধ্যাত্মিক ৷ এই ত্রিবিধ বিষয়ে অনুশীলন সমিতি শিক্ষা 
দিতেন। দেহিক কঠোরতা, অমোঘ ব্রহ্গচর্য পালন, এবং বিপ্লবের 
ইতিহাস পাঠ প্রত্যেক সদস্তের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য | 

অনুশীলন সমিতির আদর্শ ও কর্মম্তচীর প্রতি আকুষ্ট হয়ে নারন 

সমিতির সদস্য ভুক্ত হোলেন। তখন তার বয়ঃক্রম মাত্র চৌদ্দ 
বংসর। 

সবপ্রকার দৈহিক কৃচ্ছতা) শিক্ষা, ব্রন্মচর্য ও সংযম পালন করে 
নরেন অনুশীলন সমিতির কঠোর পরীক্ষায় প্রশংসা এবং যোগ্যতার 
সহিত উত্তীর্ণ হন্। 

ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। চৌদ্দ বছরের স্কুলের এক নিরীহ ছাত্র 
অনুশীলন সমিতির মত এক ভয়ঙ্কর গুপ্ত সমিতির বিশ্বস্ত ও পরীক্ষিত 

সদন্য! যে দলের আসল উদ্দেগ্য হোল সশস্ত্র বিপ্লব দ্বারা ভারতে 
ইংরাজ উৎখাত ! ইংরাজ রাজত্বের অবসান !! তাই না? 
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ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডে এই অপরাধের নাম--রাজজ্রোহ। 

ইহার চরম শাস্তি প্রাণদণ্ড। কেউ জানতেও পারলো না এই 
ভাল মানুষ, নিরীহ ও গোবেচারা এক স্কুলের ছাত্র নিম সমস্ত 
বিদ্রোহী ! 

সরেন্দ্রনাথ ও জাতীয় আন্দোলন £ 

১৮৫৮ সালের ১ল৷ নভেম্বর মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা পত্রে, 

ভারতীয়দের উচ্চ পদে নিয়োগের স্বুপারিশ ছিল। বিশেষতঃ ভারতীয় 

সিভিল সাভিসে এ দেশের যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ সম্বন্ধে স্পষ্ট 

নির্দেশ ছিল। 

তদন্ুষায়ী ১৮৬০ সালে সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর ভারতীয়দের মধ্যে 
সবপ্রথম আই, সি, এস, নিষৃক্ত হন্। পরে অধিক সংখ্যক ভার- 

তীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে আরম্ভ করেন। 

মুখে বললেও ভারতীয়দের আই, সি, এস, পদে নিয়োগ ইংরাজ 
মনে প্রাণে চাইতেন না। তাই তার! সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার নিয়ম- 

কান্থুন এমন কঠোরভাবে রদবদল করলেন যে ভারতীয়দের পক্ষে এই. 
পদে নিয়োগ ছুরূহ হয়ে উঠলো! | 

তারই প্রতিবাদে স্থুরেজ্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতের এক প্রান্ত 

হতে আর এক প্রান্তে প্রবল আন্দোলন শুরু করলেন। 

স্ুরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত শক্তিশালী ও প্রতিভাবান্ বন্ত1 ছিলেন। তার 

বাগ্িত। বাগী প্রবর বার্ককেও হার মানাত। 

ইংরেজের বহুবিধ অন্যায়, অবিচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে সজ্ঘবদ্ধ 

প্রতিকারের দাবীতে ১৮৮৫ সালে মৃখ্যত: বাণ্মীপ্রবর ও দেশনেত! 

ক্রেন্্রনাথের চেষ্টায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষিত হয়। ূ 

তদবধি স্রেজ্রনাথকে জাতীয়তার জনক নামে অভিহিত করা 

হয়। সে যুগে সুরেন্্রনাথের স্থায় সর্বজনপুজ্য সর্ব-ভারতীয় নেতা। 
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দেশে আর ছিল না বললেই হয়। এই বিরাট পুরুষকে দেখবার জন্য 
এবং তার মুখ থেকে অগ্নিত্রাবী বক্তৃতা শুনবার জন্য সভায় হাজার 

হাজার লোকের সমাবেশ হোত। সেষযুগে স্ুুরেজ্জনাথ ছিলেন 

জনগণের মুকুটহীন সম্রাট 1 
এ হেন স্ুরেক্্রনাথ একদিন হরিনাভি গ্রামের মত এক অখ্যাত 

গণ্ুগ্রামে আসছেন । খবরটি আগেই নরেনের কাছে পৌছে গেছে। 
নরেন সেই দিনই বিকেলে ইস্কুলের খেলার মাঠে বন্ধুদের আর ক্লাসের 
ছেলেদের নিয়ে এ সম্বন্ধে আলাপ করতে বসলেন । 

শুনেছিস্ ত, আস্ছে রধিবার দেশ-নেতা স্ুরেন্্রনাথ আসছেন 

হরিনাভি গ্রামে । 

শ্লান মুখে বন্ধুর! বল্লে-হ্যা, তা শুনেছি, কিন্তু হেড-মাষ্টার মশায় 
কড়। হুকুম দিয়েছেন, তাকে দেখতে কেউ যেন ন। যায়। 

নরেন্দ্রনাথ আশ্চর্য হয়ে বল্লেন--সে কি? তা হয়না কিরে? 

সর্বজনপুজ্য, জাতীয়তার জনক, দেশের নেতা স্ুরেন্দ্রনাথকে দেখতে 

যাবি না? আর তার বক্তৃত৷ শুনবি না? দেশের আর জাতির এত 

বড় বন্ধু আর কে আছে বল? তাকে না দেখলে, তার কথা ন! 

শুনলে, জীবনই বৃথা । নিশ্চয়ই যাব আমরা সবাই। হেড মাস্টারের 
অন্ঠায় আদেশ মানবো না। মানি না! 

নরেন সেই দিনই ছাত্র বন্ধুদের নিয়ে গোপনে একট। দল 

পাকালেন। ঘুরে ঘুরে দশখানা গ্রামের ছেলেদের জড়ো করলেন। 

এক বিরাট শোভাযাত্রা করে স্তুরেন্দ্রনাথের সভায় যোগ দিলেন। 

প্রধান শিক্ষকের রোষ কষায়িত আখি । গ্রামের পুলিসের হিংত্র 
ভ্রুকুটি। সবই তুচ্ছ হোল । 

নরেনের সংগঠন শক্তি ও সাহস দেখে সবাই অবাক ! গ্রামের 
লোকের! ত ভয়েই অস্থির। কি হয়? কি হয়? কারণ তখন ইংরেজের 
দোদাওড প্রতাপ। আর দেশের লোকের মনের অবস্থা,-ভয়ে ভয়ে 

যাই, ভয়ে ভয়ে চাই; গৌরাঙ্গ দেখিলে মাটিতে লুটাই। 
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দেই যুগে নরেন বিদ্রোহী ! 
নরেন একদিনেই ছাত্র ও তরুণদের নেতার আদন দখল করলেন। 

অবশ্য, তার পর দিনই নরেনকে রাষ্টিকেটেড করে স্কুল থেকে তাড়িয়ে 
দেওয়া হোল । 

নরেন ইংরেজের গোলাম-খানা ছাড়তে বাধ্য হোলেন বটে, কিন্তু 

তার বিস্তার্জনস্পৃহা একদিনের জন্যও একবিন্দু হাস পায় নি। 
হরিনাভি গ্রামে একট] লাইব্রেরী ছিল। তিনি রোজই ।সেখানে 

যেতেন। দেশ বিদেশের ইতিহাম পড়তেন । আর, পড়তেন বিভিন্ 
বিষয়ের বই। 

একদিন হরিনাভিতে নরেনের সঙ্গে পথে হরিকুমার চক্রব্তীর 
আলাপ হোল। 

নরেন, তুমি নাকি ইস্কুল ছেডে দিয়েছ ? 

নরেন হাসতে হাসতে বলেন, 'হপিদা, ইংরেজের গোলাম-খানা 

ছেড়ে দিলাম । 

হরিকুমারও হাসতে লাগলেন। তারপর বললেন---তাহলে এক 

কাজ কর, জাতীয় বিষ্ভালয়ে ভতাঁ হও। পড়া ছেড়ে না। আমি সব 

বন্দোবস্ত করে দেব। 

তারপর হরিকুমার চক্রবর্তী নরেনের বাঁড়ীতে প্রায়ই আসতেন ; 
ত দেশ বিদেশের স্বাধীনতার কথা নিয়ে গল্প হোত । গল্প বলতেন, 

স্"পরাধীন পরপদানত ভারতের কথা । দেশের লক্ষ লক্ষ কোটি 

কোটি সবহারা ছুঃখী মানুষের ব্যথ! বেদনার কথা। ইংরেজের, 
অভ্যাগার ও অবিচারের কথা। কত কথা। কত ইতিহাস। কত. 
গলি 

নরেন একদিন বললেন»--হরিদার মুখে আমি নতুন ভগবানের 
কথা শুনলাম । 

_.. বাংলার আকাশে বাতাসে সে দিন বিপ্লবের রুদ্র বিষাণ বেজে 
উঠেছে। বিপ্লবের অগ্নি শিখা লেপিহান জিহব। বিস্তার করে অমিত 
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তেজে ছুটেছে , কলকাতা। তখন ভারতের রাজধানী । ভাইসরয়ের 

ক্ষমতাদ্দীপ্ত গদিতে বসে আছেন মদগর্ণ লর্ড কর্জন। সে দিন 

বৃটিশ সিংহের লাঙ্গুল স্পর্শ করে কার সাধ্য! বৃটিশ সাআ্াজ্যে সৃষ 

অন্ত যায়না । এমনি গ্রতাপ। 

নরেন সেই যুগে মুক্ত, স্বাধীন ও প্রাণচঞ্চল নতুন ভারতের স্বপ্প 

দেখলেন । তখন তার বয়স মাত্র চৌন্দ বছর । 

অবাক কাণ্ড! 

১৯০২ সাল। 
হরি কুমার টক্রবর্তার সঙ্গে নরেন এলেন ক'লকাতায়। আলাপ 

হোল ডন্-সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সতিশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে । 
সে যুগে সতিশ চন্দ্রকে বলা হোত জাতীয় আন্দোলনের পথিকুৎ। 

ভখন ভগিনী নিবেদিতার প্রভাবে ডন-সোসাইটি পুরাদস্তরর রাজ- 

নৈতিক পাঠ দিচ্ছেন । 

সতিশ চন্দ্র কথা প্রসঙ্গে আরস্ত করলেন, দেখ নরেন» _রাজ- 

নৈতিক পাঠ গ্রহণের প্রথম ধাপে ব্রহ্মচর্ধ অপরিহার্য । দেশ সেবা 

এক ধরণের সন্্যাস। আত্মদানে উন্মুখ তরুণদের মনে দেশ-্সেবারূপ 

তপস্যার আগুন জ্বালিয়ে দিতে হবে। 
নরেন অবাক হয়ে শুন্লেন। 
সতিশ চন্দ্র বলে চলেছেন,--আর সেই কাজে প্রথম জ্বালাতে 

হবে জ্ঞানের আগ্চন। তাই আমর! ডন্-সোসাইটির উষ্চোগে বিভিন্ন 
শিক্ষণীয় বিষয়ে নিয়মিত বক্তৃতার ব্যবস্থা! করেছি। 

তুমি আস্বে নরেন সামনের রবিবারে? পণ্তিত নীলকণ্ঠ গোস্বামী 
সাধারণ শিক্ষা” সম্বন্ধে ব্তত। দেবেন । আর জমি কিছু বলবো 
নাগরিক জীবন।ও আর্থিক উন্নতি সম্বন্ধে। 

নরেন মহা খুসী,নিশ্চযয়ই আসবে । 

সতিশ চন্দ্র হেসে বললেন--মামরা ঠিক করেছি আস্ছে মাসে. 
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রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দিয়ে লোক-সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছু বলাব। তিনি 

আসবেন । এ ছাড়াও ব্রচ্ষ বান্ধব উপাধ্যায় এবং ড: তারকনাথ দাস 
ছুজনেই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে কিছু বলতে রাজী হয়েছেন । 

শুনে সুখী হবে, রমেশ চন্দ্র দত্ত বলবেন,--জাতীয় জীবনের 

লক্ষ্য সম্বন্ধে । 

কলকাতা! থেকে মাত্র বারো মাইল দুরে তার গ্রাম। স্রতরাং 

নরেনের কোনই অন্থবিধা নেই । নিয়মিত এইসব বক্তৃত। শুনবার জন্য 

তিনি সভায় উপস্থিত থাকতেন । 

একদিন ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে নরেনের দেখা হয়ে গেল মেট্রো- 

পলিটন ইন্টিটিউসনে। সে দিন তিনি সবে মেদিনীপুর থেকে 
ফিরেছেন। সেটা ১৯০৩ সাল। পীচ দিনে মেদিনীপুরের বিভিন্ন 
শহরে ও গ্রামে তেরোটি বক্তৃতা দিয়ে অত্যন্ত পরিশ্থান্ত হয়ে 

কলকাতায় ফিরলেন নিবেদিতা ৷ 

সতিশ চন্দ্র বললেন,_-মআামি এই ছেলেটির কথাই আপনাকে 

বলেছিলাম । 

নিবেদিতা খুব আদর করে মায়ের মত নরেনের পিঠে হাত 

বোলাতে লাগলেন । কত দেশ বিদেশের গল্প বললেন । কতরদেশ 

প্রেমের কথা হোল । 
তারপর, শীতের প্রথম প্রভাতে নিল সুর্যের কিরণ সম্পাৎ 

অনাবৃত পথচারীর দেহে যেমন এক মিষ্ট মধুর উত্মআমেজ স্থার্টি করে, 
তেমনি ভগিনী নিবেদিতার অপুবৰ কথামুত নরেনের দেহ মনে এক উম্ম 

পুলক ও অজানা শিহরণ স্থষ্টি করলে! । 
নরেন শুনতে লাগলেন নিবেদিতার অমৃত সমান কথা। 

নিবেদিত বলে চলেছেন,_-তোমাদের আরাধ্য দেবী ভারত মাতা । 

মন্দিরের বেদীতে ফুল পাতা সাজিয়ে, আর ধূপ-ধৃন! দিয়ে তাকে 
পাবেনা। তিনি আছেন ছুর্ভিক্ষের হাহাকারে। দারিজ্র্ের তাড়নায়; 

(তোমার আত্মাহুতিতে তার আবির্ভাব । 
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নিবেদিতা আরও বললেন--+আসল ভারতবর্ষকে যদি চিনতে 
চাও, তাহলে অশোক ও আকৃবরের মত স্বপ্ন দেখ । বই পড়ে দেশপ্রেম 

শেখা যায় না। এ প্রেম সমগ্র সত্বাকে আবিষ্ট করে রাখে । দেহের 

অস্থি-মজ্জায় এ ভালবাস। থাকা চাই। নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে সমস্ত 

ইন্দ্রিয় দিয়ে তার অন্নুভূতি চাই । 
এই কথাগুলি নরেনকে পাগল করে তুললো । 

স্বাধীনত। আন্দোলন : 

১৯০২ কি ১৯০৩ সাল 

কলিকাতা হাইকোটের বিচারপতি সারদ। চরণ মিত্র এক লিপি 

বিস্তার পরিষদ গঠন করেছেন। 

আর ১৯০৭ সালে ডন পত্রিকার বাংলা শাখা দেব-নাগরী লিপির 

সাহাযো বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করেছেন । 

সতীশবাবু ডভন-পত্রিকার একখণ্ড নরেনের হাতে দিয়ে বললেন, 

এই দেখ নরেন, বাংল। ভন পত্রিকায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে 

দেব-ন!গরী হরফে সুন্দর স্তুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। 

নরেন তাড়াতাড়ি কাগজখানি হাতে নিয়ে দেখতে লাগলেন । 

তাইত? অপর! 
চমতকৃত হোলেন ডন-পত্রিকার সর্ব-ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী দেখে। 

তার চোখ খুলে গেল। বললেন--আজ থেকে আমি ভারতীয়। 

জাতীয় শিক্ষা পরিষদ 
১৯০৬ সালের ১৫ই আগষ্ট জাতীয় শিক্ষা পরিষদের গোড়া পত্তন 

হোল। প্রথমে ১৯১/১ বৌ বাজার স্বীটের এক ভাড়া! বাড়ীতে 
জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কাজ আরম্ভ হয়। শ্রীঅরবিন্দ তখন বরোদ। 

মহারাজের কাজে ইস্তফা দিয়ে বাংলা দেশের বিপ্লবী আন্দোলন 
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পরিচালনার জন্য কলকাতায় ফিরে এসেছেন। শ্ীঅরবিন্দকে 

জাতীয় শিক্ষা! পরিষদের অধ্যক্ষের পদে নির্বাচিত করা হয়েছে। এই 
পরিষদের তখন সভাপতি আশুতোষ চৌধুরী এবং সম্পাদক হীরেন 

দত্ব। সতীশ মুখোপাধ্যায় ছিলেন ইহার সুপারিন্টেণডেন্ট। 

১৯৯৮ সালে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ সম্প্র্ণ নতুন চে গড়ে 

উঠলো । নরেন্দ্রনাথ জাতীয় বিষ্ভাপীঠ থেকে প্রবেশিক। পণীক্ষায়, 

উত্ভীণ হোলেন এবং বেঙ্গল টেক্নিক্যাল ইনৃষ্টিটিউটে ভর্তা হয়ে 
ছিলেন । 

এই জাতীয় শিক্ষাপর্ষিদ পরে যাদবপুরে স্থানাস্তরিত হয়: 

বতমানে উহ] যাদবপুর বিশ্ব বিদ্যালয় । 

জাতীয় বিদ্যালয়ে পঠন্দশায় নরেন্দ্রনাথ, স্্রীঅরবিন্দের সতিত 
পরিচিত হন্। শ্রীনরাবন্দের বিরাট পাগ্িত্য । অসীম-জ্ঞান। অগ্যগ্র 

দেশ প্রেম। সবৌোপরি তার দেব-চপ্রিত্র। নরেন্দ্রনাথকে অভিভূত 
করে। 

একদিন নরেন হরিকুমারকে বললেন-_হরিদা, শ্রীঅরবিন্দের 

জীলন ও কর্ম ভারতের প্রতিটি তরুণের আদর হওয়। উচিৎ । 

নরেনের পিঠে হাত দিয়ে হরি কুমার বললেন-আশীবাদ করি, 
স্ীঅরদিন্দের আদর্শ যেন তোমার জীবনে রূপারিত হয়। 

আর একদিনের কথ! ঃ 
নরেন ভন সোসাইটির অফিস ঘরে ঢুকেছেন। দেখলেন সতীশ, 

বাবুর সঙ্গে এক ভদ্রলোক গল্প করছেন। দেখে মনে হোল এক 

ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন বিরাট পুরুষ। তিনিও নরেনকে বেশ ভালভাবে 

'হনেক বার চেয়ে চেয়ে দেখতে, লাগলেন । 

নরেন চলে যাবার পর সতীশ বাবু বললেন--সুরেন্ত্রনাথ 

ব্যানার্জশকে সম্বর্ঘনা করার অপরাধে বেচারীকে গ্রামের ইন্্ুল থেকে 
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রাষিকেটেড করেছিল। এখন আমাদের জাতীয় বিদ্যালয়ের মেধাবী 
ছাত্র । 

ভদ্রলোকটি তারপর নরেন সম্বন্ধে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক খবর 

জেনে নিলেন। তারপর নরেনের সঙ্গে আলাপ করলেন। লোক 

চরিত্র বুঝতে তার জোড়। মেলা ভার। তিনি এক অশচড়ে চিনে 

নিলেন-_নরেন খাটি সোনা । 

তার নাম যহীন মুখাজীঁ । সবাই বলতো-বাঘা যতীন। তিনি 
নিজের হাতে একট] বাঘ মেরেছিলেন। অত্যন্ত শক্তিশালী লোক। 

ভারতের প্রখ্যাত বিপ্লবী নেতা । 

বিপ্লবী দলে ছেলে সংগ্রহ অতি কঠিন কাজ । তাই নান! ভাবে 

খোজ খবর নেওয়া চললো । যতীন মুখার্র্শ গেলেন উত্তর পাড়ায়। 
বিপ্রবী অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট । উভয়ে গোপনে অনেক 

পরামর্শ হোল। অমরেক্দ্রনাথ বললেন--প্্ীঅরবিন্দের সঙ্গে আমার 

কথ। হয়েছে । তিনি নরেন সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংস! করেছেন । 

একথা শুনে যতীন মুখাজ্ বললেন--তবে আর কি। অরবিন্দ 
বাবু বখন ভাল ছেলে' বলেছেন, তখন আর ভাবতে হবে না। 

এবার থেকে ধিপ্লবের আদর্শে নরেন্দ্রনাথের কঠোর শিক্ষ। শুরু 

হোল। নরেনকে বিপ্লধের উপযুক্ত সৈনিকরূপে গড়ে তুলতে হবে। 
একদিন সে হবে সেনাপতি । | 

নরেন, তুমি ঘোড়ায় চড়তে জান? জিজ্ঞাসা করলেন যতীন 

মুখাজশ । 

নরেন মৃহ্ হেসে বললেন--জানি সামান্য । 

তখন যতীন মুখাজী বললেন--তোমাকে ঘোড়ায় চড়া, নৌকা 
চালান, সাতার কাট! লাঠি খেলা, রিভলভার চালন! শিখতে হবে । 
আমি এই সব বন্দোবস্থ করবো। 

গুপ্ত-সমিতির গোপন আড্ডায় নরেন্দ্র নাথের শিক্ষা আরম্ত 
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হোল। বিপ্লবের দর্শন ও কার্য পরিক্রমা ছুই-ই তিনি শিখলেন 

শিক্ষাপ্ডর যতীন যুখাজর কাছে । 
ছই'মাসের মধ্যে নরেনের দেহে অদ্ভুত পর্রিবতন দেখা দিল। 

নিয়মিত ব্যায়াম । নিত্য কঠোর দৈহিক পরিচালনা । ফলে দেহ সুঠাম 

স্থন্দর ও বলিষ্ঠ হয়ে উঠলো । 
সন্তান যেমন মায়ের স্সেহ-চ্ছায়ায় তিলে তিলে বেড়ে ওঠে, 

যতীন্দ্রনাথের সন্সেহ ও সতর্ক দৃষ্টিতে নরেন্দ্রনাথের বিপ্লবী জীবনের 
অপুবৰ সৌরভ ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়লো । 

নরেনের কচি মুখে তখনও গৌফের রেখা দেখা! দেয় নি। দীর্ঘ, 

ধ্যামবর্ণ, সুঠাম ও সুন্দর ছেলেটি । চোখে মুখে সংকল্পের একট! 
বলিষ্ঠ দীপ্তি। দেখলে কেমন যেন মায়া হয়। ভালবাসতে ইচ্ছা 
করে। 

বিপ্লূদী যতীন্দ্রনাথ। অন্তরের সব শ্নেহ উজাড় করে দিলেন । বালক 

নরেনের ওপর । 

তিনি আদর করে বলতেন-নরেন আমার বাল-স্থর্য। দেশের 

মাটির খাঁটি সোনা! । একে দিয়ে আমাদের বিপ্লব সফল হবে। পুরে! 
বিশ্বাম আমার নরেনের ওপর আছে। 

'যাত্র। হোল শুরু; 

১৯০৫ সাল; 

নরেনের পিত মৃত্যু-শধ্যায়। আত্মীয় স্বক্ন সবাই উপস্থিত । 

কেবল নরেনের 'দেখ নেই । তিনি দেশের কাজে কোথায় গেছেন 

কেউ জানেনা । যে দিন বাড়ীতে ফিরলেন তার আগেই সব 

শেষ হয়ে গেছে। 

অন্থৃতপ্ত পুত্র সন বিধব। জননীর পায়ের কাছে বসলেন। মাকে 
সাস্তবন। দিলেন। 

লেই দিন থেকে বিপ্লবের পথ নরেনের জীবনে হোল কণ্টক শৃণ্য। 
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নরেন ঝাপিয়ে পড়লেন দেশমাতৃকার পদ প্রান্তে । সর্বস্থয 

ত্যাগের ব্রত নিয়ে। 

কিছুদিন পরের ঘটনা । 

সংবাদ পত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ বেড়িয়েছে। 
কার্জণী কুঠারে বাংল। দেশ দ্বি-খণ্ডিত ! জাতীর সংহতি বিনষ্ট |! 

দেশ বিপন্ন !!! 

ংবাদ পড়ে নরেন লাফিয়ে উঠলেন । এই অন্যায়, অযৌক্তিক ও 

অবিচারের প্রতিকার চাই । লর্ড কর্তনের বে-আইনী আার্দেশ আমরা 
মেনে নেব না। আমরা বিদ্রোহ করবো । 

ছুটে গেলেন কলকাতায় । সে দিনই সুরেন্দ্র নাথ একট। গোপনীয় 

ঘরোয়া বৈঠক ডেকেছেন। বিপ্রবী নেতাদের নিয়ে। সব বিপ্লবী 

নেতারা উপস্থিত । শ্রীঅরবিন্দ আছেন। আছেন যতীন মুখাভর্শ, 
অমরেক্্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, উপেন ব্যানার্জাঁ, উল্লাম কর, বারীন 

ঘোষ, ভূপতি মজুমদার এবং আরও অনেকে । নরেন ও সেখানে 

বসলেন। 

জাতীয়তার জনক নুরেন্্রনাথ। তিনি বজ্ঞ নির্থোষ কণ্ে হুস্কার 
দিয়ে উঠলেন । বাংলা দেশের প্রতিটি শহরে। আর সুদুর পল্লীর গ্রামে 

গ্রামে । প্রতিরোধ কমিটি গড়ে তুলবে | অন্যায় মানিনা, মানবো না। 

লর্ড কার্জনের চ্যালেঞ্জ আমরা গ্রহণ করলাম। সকলের মুখে 

এক কথা । বঙ্গ-তঙ্গ গ্রতিরোধ করতেই হুবে। 

কৰি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি এই আন্দোলনে ঝশপিয়ে 

পড়লেন। বাংলা দেশের প্রতিটি মানুষকে একতা স্ৃত্রে বাধবার জন্য 
তিনি ক্ষুরধার লেখনি ধরলেন, বাংলার মাটি, বাংলার জল, 

বাংলার বায়ু! বাংলার স্থল, ধন্য হউক, ধন্য হউক, ধন্য হউক, হে 
ভগবান । 

সে দিন বাঙ্গালীর কে নতুন মন্ত্র। বুকে নতুন বল । চোখে 
স্বাধীন ভারতের নতুন স্বপ্ন । 
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তারপর এল স্মরণীয় ৩*সে আশ্বিন। বাংলার ঘরে ঘরে অরন্ধন। 

লাল স্থৃতোর রাখী নিয়ে বাঙ্গালী ছুটলো। বাঙ্গালীর ছুয়ারে। ভাই 

ভায়ের হাতে রাখী বাধলো।। বোন বোনের হাতে । তারপর সংকল্প 

নিল,-_ 

সারা বাংলাদেশ এক । বাঙ্গালী জাতি এক । কোন স্বৈরাচারী 

কর্জনের সাধ্য নেই বাংল। মাকে দ্বিখণ্ডিত করে । আমরা রক্ত দেব। 

প্রাণ দিব । বাংলাদেশ ভাগ করতে দেব না1। অখণ্ড বাংলার জয় 

হোক! 

সারা বাংলায় আগুন জ্বলে উঠলো । বাংলার ঘরে যত ভাই বোন 

এক মন্ত্রে দীক্ষিত হোল । কি উৎসাহ ! কি উদ্দীপনা !! 

বরিশালের জন-নায়ক অশ্বিনী কৃমার দত্ত । তার মাথায় পড়লো 

পুলিশের রেগুলেশন লাঠির প্রচণ্ড আঘাত । ফিনকি দিরে রক্ত 
ছুটলো । তিনি বন্দেমাতরং বলে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন । সার রক্তে 
ব'ওশালের রাজপথ লাল হয়ে উঠলো । বরিশাল ধন্য হোল। 

দেশ পুজ্য সুরেন্দ্রনাথ, বিপিন পাল, উপাধ্যায় ব্রহ্ষাবান্ধব, শ্যাম 
সুন্দর চক্রবতী প্রমুখ দেশ নেতার মভ। ও শোভ।বাব্রা করে নৈপ্রবিক 

ভুন-মত স্থট্টি করতে লাগলেন । আরম্ত হোল বিলিতি কাপড় বয়কট 

আন্দোলন। 

নরেন গজের উঠলেন--আমি বিদ্রোহী । 
কান্ত কবি রজনীকাস্ত সেন গান বাধলেন-_ 

মায়ের দেওয়া মোট! কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই, 
দীন দঃখিনী' মা যে তোদের, তার বেশী আর সাধ্য নাই। 

আরম্ত হোল । কলকাতার রাজপথে । শহরের অলিতে গলিতে। 

বিলিতি বক্ক্রের বহিউৎসব।1 আর আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে 

উঠলো! একটি মাত্র ধ্বণী,_-বন্দে মাতরং ! 
তারই মুচ্ছন। দিকে দিকে | বিদ্রোহী নরেন । দেশ-মাতৃকার বেদী 

মূলে তিনি নিজেকে একান্তভাবে বিলিয়ে দিয়েছেন । দেহের প্রতিটি 
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রক্তবিন্দু দিয়ে দেশকে সেবা করতে প্রস্তত। যেন জ্বলস্ত দেশ প্রেমের 

অগ্রিময় স্ফুলিজ । 

নেতার! মিটিং ডেকেই খালাস । কিন্তু সভায় জনগণকে আহ্বান 

করে নিয়ে আসবে কে? জনসভার সংবাদ প্রচার করবে কে? 

বাইরে সংগঠন কই? 

নরেন সম-বয়সী তরুণ বন্ধুদের নিয়ে বসে গেলেন। পুরোণ সংবাদ 
পত্রের উপর হাতে লিখে মিটিং এর খবর সর্বত্র প্রচার করতে হবে। 

বাড়ী বাড়ী ঘুরে পুরোণ সংবাদ পত্র সংগ্রহ করেছেন । সারা রাত 
ধরে লিখলেন। তারপর নিজে আর বন্ধুদের সঙ্গে নিলেন । দেওয়ালে 

দেওয়ালে আঠা দিয়ে সেগুলে। টাঙ্জিয়ে এলেন । জন সমাবেশ চাই । 

বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই» সকল কাজেই নরেনের সমান 
ইসাহ । তখন তার বয়স মাত্র আঠর বছর। 

পুলিশ ত নয়, যেন পাগলা কুকুর ! 

বন্দে মাতরং শুনলেই লাঠি তুলে ছেড়ে মারতে আসে । 

শ্রীঅরবিন্দ শুনে বললেন-_শুধু সভাসমিতি আর মিটিং করে কিছু 

হবে না। আরও কিছু করা চাই। পুলিশের মার আর জুলুম বেড়েই 
9লেহে। 

একটা গোপন সভা! ডাকা হোল। ৪২ নং কর্ণওয়ালিস্ স্্রীটে 

একটা ভাড়াটে বাড়ীতে । সেই নভায় যতীন মৃখার্জী, অমরেন্দ্রনাথ 

চট্টোপাধ্যায়, যাছু গোপাল মুখাজী, অতুল ঘোষ, উপেন ব্যানাঙ্জা, 

নলীনি কান্ত কর, বিনয় ভূষণ দত্ত, ল্যাডলি মোহন মিত্র, ভোলানাথ 

চ্যাটা্জ্শ, হরিকুমার চক্রবর্তাঁ প্রমুখ বহু বিপ্লবী সেখানে উপস্থিত 

ছিলেন । নরেন সারাদিন সেখানে আছেন । 

সবাই বললেন-_.কেবল মাত্র সভা, শোভাযাত্রা, এবং বুটিশ 

দ্রব্য বয়কট করে ইংরেঞজকে ভারত থেকে তাড়ান যাবে না। যাবে" 

ন1 বঙ্গ-ভঙ্গ প্রতিরোধ করা । সশস্ত্র বিদ্রোহ ও বিপ্লব চাই। 
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অমর চ্যাটাজাঁ বললেন--কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাই: 

ঠিক। পুজা-হোম-যাগ, দেবতা অর্চনা, এ সবে কিছুই হবে না 
হবে ন ; তৃণীর কুপাণে কর গো পুজা । 

হ্বল্লভাষী বিপ্লবী বারীনদা গস্ভীরভাবে বললেন--এ সব দৈত্য 

নহে তেমন। 

তাই ঠিক হোল। আগ্নেয় অস্ত্র চাই। গ্রীঅরবিন্দেরও তাই 
মত। 

অস্ত্র সংগ্রহের জন্য প্রচুর অর্থের প্রযোজন | প্রচুর অর্থ ব্যতীন্ত 

কোন সংগ্রামশীল বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না। 

কিন্তু টাক দেবে কে? দেশের বড় লোকেরা কেউ এ কাক্ষে 
স্বেচ্ছায় টাক। দেবে না । রাজরোযের ভয়ে তারা ভীত ও সন্ত্স্ত । 

বড়লোকের দেশ নিয়ে মাথ। ঘামাবে না। 

তাহলে উপায়? নরেন বললেন- কেন £ আনন্দমমঠে ত এ 

ইলিত আছে । সরকাপী খাজন! খানা ও তহবিল এবং ধনীর ধন 

লুখন করে অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। বিদ্রোহী সন্ন্যামীর। সরকারের 
খাজন। মাঝপথে লুঠ করে নি? 

যতীন মুখাজা বললেন--পারবে নরেন? নরেন মুখে কিছু না 

বলে চুপ করে চলে গেলেন। সেদিন আর কোন কথা হোল ন।। 

রাতে শুয়ে শুয়ে যতীন্দ্রনাথ ভাবছেন--বোমা, প্রিভলভার, 

কাতু্জ সংগ্রহ করতে হবে। কিন্তু ডাকাতি করে অর্থ সংগ্রহে আমার 

অন্তর সাড়া দেয় না । অথচ টাকা চাই। কে এগিয়ে আসবে ? 

শুধু নরেনের যুখখানাই স্বতঃই ভেসে উঠছে । 

সপ্ত1হথানেক পরের কথ! 

নরেন জন কয়েক অত্যন্ত বিশ্বস্ত বিপ্লবী বন্ধুদের ডেকেছেন ? 

গোপন আলোচনায় বসবেন কি ভাবে অর্থ সংগ্রহ করা যাবে? 
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ঠিক হোল রেলওয়ে স্টেসনের ক্যাশ লুট করা হবে। দুরে দূরে 
স্টেশন । প্রায় অরক্ষিত। ধর! পড়ার ভয় কম। 

নরেন বন্ধুদের বললেন--আমরা প্রথমে চাংড়িপোতা রেলওয়ে 

ক্টেসনের (ব্ভ'মান সুভাষনগর ) ক্যাশ লুট করবে! । এই দেখ 
আমি একটা! প্ল্যান ও পরিকল্পনা তৈরী করেছি। 

সহ-কর্মীর! পরিকল্পনা পরীক্ষা করে খুনী হোলেন। ১৯০৭ সালের 
ডিসেম্বর মাসের এক বিশেষ দিন। শীতের অন্ধকারে নরেনের 

নেতৃত্ব চারঞ্জন বিপ্লবী সহকর্মী রিভলভার হাতে নিয়ে চাংডি পোত। 
ষ্টেসনের ক্যাশ আক্রমণ করেন। 

ক্যাশ বাবু তখন একান্তে টাকার হিসাব মেলাচ্ছেন। নির্জন 

নীরব অন্ধকার স্টেসন। 

হঠাৎ দেখ! গেল তিন চার জন মিলিটারি পোষাকে সজ্জিত 

যুবক । ঘরের, ভেতর ঢুকে পড়লো । তাদের ভারী জুতোর শবে 

কাশ বাবু চমকে উঠলেন। 

তাদের প্রত্যেকের হাতে রিভলভার। তাদের মধ্যে একজন 

বললেন- হ্যাণ্ডস্ আপ। 

ক্যাশ বাবু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেন। কি করবেন বুঝতে না 

পেরে, ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলেন । এর সব ডাকাত নাকি? 

তখন সেই দলের সর্দার এগিয়ে এসে বললেন--টাকার থলিটা 

দিয়ে দিন । টেঁচালে বা শব্দ করলে আমর! গুলী করতে বাধ্য হব। 

ক্যাশ বাবু কাপতে কাপতে টাকার থলিট। ডাকাতদের হাতে 

তুলে দিলেন। তারা শীতের রাতের ছুর্ভেগ্ক অন্ধকারে মিলিয়ে 

৪গলেন। 

আজব কাণ্ড! সবাই ভদ্রবেশী। এরা ডাকাত? এমনিতর 

ছুর্থটনার কথ! কেউ ত আগে শোনেনি । 

সঙ্গে সঙ্গে চারি দিকে খবর রটে গেল। রেলওয়ে পুলিশ লাফিয়ে 
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এলেন। খবর পেয়ে কলকাত। থেকে পুলিশের বড় কর্তার ছুটে 
এলেন । চারিদিকে-ধর, ধর; খোজ-খোজ রব। 

গোয়েন্র! পুলিশ নান! বেশে । নানা ফিকিরে-ফন্দীতে । গ্রামে 
গ্রামে ঘুরতে লাগলেন। থানার দারোগ। থেকে আরন্ত করে ছোট বড 
সবাই ছুটোছুটি করতে লাগলেন । গুজ গুজ, আর ফুল-ফুসের অন্ত 

নেই। চাপা। গলায় আরও চাপা আলোচনা । কিন্ত টাকার বা 
ডাকাতদের কে।নই কিনারা হোল ন1। 

সন্দেহক্রমে পুলিশ শুধু নিরীহ লোকদের--যাকে-তাকে ধর- 

পাকড়, গ্রেপ্তার আর জুলুম করতে লাগলে।। 

এই প্রথম দেশে রাজনৈতিক ডাকাতি শুরু 
(১৯০৭ সাল-_ডিসেম্বর মাস) 

হরিনাভি পুলিশের গোপন রিপোর্ট ছিল নরেনের বিরুদ্ধে 

স্থতরাং নরেনের গতিবিধির ওপর পুলিশ কড়া নজর রাখলো। । নরেন 
বুঝলেন পেছনে টিকটিকি লেগেছে । তিনিও সাবধান হোলেন। 

বাড়ীতে পুলিশ খানা-তল্লামি করতে এল। নরেন আগে থেকে 

খবর পেয়ে লুকিয়ে পড়লেন। ধর গেল না। এমনি করে বেশ 

কিছুদিন কাটলো! । 
শেষে একদিন নরেন ধর! পড়ে গেলেন । সেদিন বাত্রী সেজে 

্টেসনে এসেছেন। হাতে মিষ্টির হাড়ি। ট্রেনে উঠতে যাবেন, 

অমনি খপ. করে পুলিশ তার হাত চেপে ধরলো] । 

নরেন ভাল মানুষের ভান করলেন। বললেন- কুটুম বাড়ী 

যাচ্ছি। দেখছেন ত হাতে মিষ্টির হাড়। বিশেষ প্রয়োজন । ধরলেন 
কেন? 

সহজ, সরল ও সপ্রতিভ ভাব। কোন ভয় ডর নেই! 
পুলিশ তা শুনবে কেন? হাতে হাতকড়ি লাগিয়ে ; হাজতে 
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পুরলো। যেন কিছুই হয়নি । সেইভাবে নরেন পুলিশের সঙ্গে 
গেলেন। 

পুলিশ সাড়ম্বরে তার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করলো । কিন্তু 

আসামীর তরুণ বয়স । নিরীহ চাউনি। কচি মুখ । 'আর ইঞ্জিনিয়ারিং 

কলেজের সার্টিফিকেট । এই নব দেখে বিচারক নরেনকে যুক্তি দিলেন। 

নরেন হাসি মুখে জেল থেকে বেরিয়ে এলেন । 

বন্দে মাতরং 

১৯০৮ সাল 

আগেই বলেছি । ব্যারিষ্টার প্রমথ মিত্র আনন্দমঠের অনুকরণে 

১৯১-২ সালে অনুশীলন সমিতি গঠন করেন । 

পরে যুগান্তর পত্রিকাকে কেন্দ্র করে 'যুগান্তর' নামক স্বতন্ত্র 

বিপ্লবীদলের উদ্ভব হোল । ১৯০৬ সালের মাচ মাসে “যুগান্তর দল 

গঠিত হয়। 
সন্ধা ও যুগাস্তর পত্রিকা । বাংলার বৈপ্লবিক ভাবধারার যুগ্ম 

বাহন। সেই সময় বন্দে-মাতরং নামে আর একখানি পত্রকা 

প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয়। দে পত্রিকাখানি কংগ্রেসের গরম-পন্থী 

জাতীয়ভাবাদী দলের মুখপত্র | 

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব “সন্ধয' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, তার 

ক্ষুরধার লেখনি। বাংলার তদানীন্তন যুব-চিত্তকে দেশ প্রেমের বন্যায় 

উদ্বেলিত করে তুলতো। 

আর স্বামী বিবেকানন্দের ছোট ভাই ডঃ ভূপেন দত্তের 'যুগান্তরের 
জ্বালাময়ী ভাষা, নির্ঝরের স্বপ্ন-ভঙ্গের মত তরুণ বিপ্লবীদের ঘুম ভাঙ্গ। 
তো৷। নতুন উৎসাহের সঞ্চার করতে । 

১৯০৮ সালের সন্ধ্যা-সম্পাদক উপাধ্যায় ব্রহ্ম বান্ধব আর বন্দে” 

মাতরং পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅরবিন্দ উভয়ে রাজ-দ্রোহের 1 অপরাধে 
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ক'লকাত্ার তদানীন্তন চীফ. প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিংস-ফোের 

আদালতে অভিযুক্ত হন । 

'আ্ুগীল সেন। পনেরো বছরের একটি দুধের বাচ্চা । প্ুলিশ- 

ইনস্পেক্টারকে প্রহার করার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। কিংস-ফোড' 
সেই বালককে পনেরো ঘা বেত্র-দণ্ডের আদেশ দেন। 

সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠলো! । মুরারী পুকুরের বিপ্লবী 
কেন্দ্র থেকে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্লচাকীকে মজ:ফরপুরে পাঠান হোল। 
কিংস-ফোডকে হত্য। করার জন্য । সে ইতিহাস আমর সবাই 
জানি। 

কিন্ত এই ঘটনায় বৃটিশ সিংহের টনক নড়লো। পুলিশ সচকিত 

হয়ে উঠলো।। 

১৯০৮ সালের ২রা-মে । পুলিশ সন্ধান করে আলিপুরে 

একটা বোমা-প্রস্ততের কারখানা আবিষ্কার করলে! । মুরারীপুকুর 
উদ্ভানেও পুলিশ ঝাপিয়ে পড়লো। 

ফলে, আলিপুর বেঁমার মামলা নামে এক বিরাট মামল। পুলিশ 

দায়ের করে। এই মামলায় শ্রীঅরবিন্দ, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, 
বারীন ঘোষ, হেমচন্দ্র দাস, উল্লাস কর কানাইলাল প্রভৃতি আরও 

অনেকে আনামী ছিলেন । 

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাম আসামীদের পক্ষে সেই মামল। পরিচালনা 

করেন। আর মে মামলীর বিচারক ছিলেন বীচংক্রফট। 
তিনি শ্রীঅরবিন্দের বিলাতের সহপাঠি ছিলেন । 

এই মামল। চালু থাক! কালে আলিপুর জেলের মধ্যে রাজ-সাক্ষী 

নরেন গোম্বামীকে হত্যা করার অপরাধে, কানাই লাল দত্তের প্রাণ 

দণ্ডের আদেশ হয়। 

ফাসীর দণ্ডাদেশ পেয়ে কানাইলাল বিন্দুমাত্র বিচলিত হন্ নি। 
বিচারকের সামনেই গান গেয়েছিলেন, 
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সার্থক জনম আমার, জন্মেছি এই বাংল! দেশে, 

সার্থক জনম মাগে!, তোমায় ভালোবেসে । 

কানাই লালের দেহের ওজন ; ক দিনে দশ পাউণ্ড বেড়ে গেল। 

মুখের হাসিটি, আগের মতই, মুখে লেগেই রইল । আশ্চর্য! এ যেন 

জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিন্ত ভাবন। হীন। 

ফাসীর আগের দিন সন্ধ্যা । কানাইলাল ফাসীর আসামীর নির্দিষ্ট 
সেলে বসে জনৈক আইরিশ ওয়ার্ডের সঙ্গে হেঁসে হেঁসে গল্প করছেন। 

ওয়াডার ত জানে । কানাই লালের পর দিন ভোরে ফাসী হবে। 

তাই সেআর কানাই লালের হাসিমুখ সহ করতে পারছিল ন1। 

কানাই, আজ তুমি হাসছে! ; কাল ভোরে তোমার ঠোট্ হু'খানি 
নীল হয়ে যাবে। 

সে কথা শুনে কানাই কিছু বললে না । আবার একটু হাসলো । 

পর দিন ভোর। যথারীতি কানাইকে ফাসীর বধ্য-মঞ্চে নিয়ে 

যাওয়৷ হয়েছে । বধ্য-ভূমিতে সবাই উপস্থিত। জেলার দেখলেন। 

কানাই যেন কাকে খুঞ্জছেন। তিনি বললেন-_-কার সঙ্গে দেখ! 

করবে? 

কানাই মৃদ্ধ হে'সে জবাব দিল,_-আমার সেলে কাল ডিউটিতে যে 

ওয়াডার ছিলেন, ভাকে একবার দেখতে চাই। 

আইরিশ ওয়াডণরটি ছুটে এলেন। 

কানাই তাকে বললেন--কি মিষ্টার ? আমার ঠোট. ছুটে। কি নীল 
হয়ে গেছে? 

ওয়াভণর ত অবাক। তার চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তে 

লাগলো । ফীসীর পর ওয়াডণরটি ছুটে গেল । প্রীঅরবিন্দের সেলে । 

গোপনে জিজ্ঞাস করলে, আপনার দলে এই রকম ছেলে আর 

কতগুলি আছে? ৃ 

শ্রীঅরবিন্দ উত্তর দিলেন,--সময় আম্ুুক। তখন এ প্রশ্নের জবাঝ 
পাবে। 
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গ্রীঅরবিন্দের মানসপটে, তখন বোধ করি বালক নরেনের 
ংকল্পদ্দীপ্ত মুখখানা ভেসে উঠেছিল । 

আলিপুর বোমার মামল। চালু হলে! । সন্দেহ ভাজন বহু ব্প্রবী 

জেলে গেল। পুলিশ মনে করলেন। বাংল! দেশের বিপ্লব ঠাণ্ডা হয়ে 
গেছে। কিন্তু স্বাধীনতার সংগ্রাম কি অত সহজে ঠাণ্ডা করাযায়? 

যায় না। 

নরেন ভাবলেন, এই ত সময়। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে 

নব-উদ্ভমে আবার কাজ আরম্ভ করতে হবে। বাংলা দেশের বিভিন্ন 
বিপ্লবীদের মধ্যে যোগাযোগ আরম্ত করলেন। অস্ত্র সংগ্রহের জন্য 

নরেন দিকে দিকে সন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন । 

সেই সময় মাণিকগঞ্জের বাবর! গ্রামে । শশী সরকারের বাড়ীতে । 

এক ছুঃসাহসিক ডাকাতি হোল। তাতে গোয়েন্দা বিভাগের দৃষ্টি 
সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে! পুলিশ সচকিত হয়ে উঠে। 

আবার নতুন করে চারদিক ধর পাকড় শুর হোল। পুলিশের 
গোয়েন্দ। বিভাগ বহু গোপন তথ্য সংগ্রহ করলেন। তাতে বৃটিশ 
আমলাতন্ত্র সন্ত্রস্ত । বৃটিশ রাজশক্তিকে উচ্ছেদ করার অন্ত বাংলার 

দিকে দিকে আয়োজন শুরু হয়ে গেছে। 
বহু ব্যক্তিকে এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত করা হোল। পুলিশ 

কলকাতা এবং বাংল। দেশের বিভিন্ন জেল। থেকে প্রায় পঞ্চাশ যাট 

জন বিপ্লুবীকে গ্রেপ্তার করে। তারপর পুলিশ একট! বিরাট বড়যন্ত্ 

মামলা খাড়া করলো । তার নাম দেওয়া হয়, হাওড়া যড়যন্ত্র 

সামলা । 

অনেকগুলো ডাকাতির অভিযোগে পুলিশ একদিন শেষ রাত্রে 

নরেনকে গ্রেপ্তার করলো । তিনি হাওড়া যড়যন্ত্র মামলার অন্যতম, 

প্রধান আসামী ছিলেন । পরে বিচারের জন্য তাঝে চালান দিল। 

সেট। ১৯১* সাল। নরেন প্রায় কুড়ি মাস জেল হাজতে আছেন। 
তাঁজতের স্বতন্ত্র নির্জন কক্ষ | বন্বী-জীবন যাপন করছেন। পুলিশের 



চোখে যে সব আসামী খুবই বিপজ্জনক তাদের ম্বতন্ত্র নির্জন সেলে 

রাখাই তখন নিয়ম ছিল । পুলিশের চোখে নরেন বিপজ্জনক আসামী । 
কারণ ইত্তিপূর্বে ডাকাতির অভিযোগে তার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা 

হয়েছিল। ন্মুতরাং পুলিশ তাকে মহা সমারোহে স্বতন্ত্র নির্জন 

সেলে রাখলে! । 

স্বতস্থ নির্জন কারাকক্ষের অন্ধকার অন্তরাঙগ। নরেনের নতুন, 
বন শুরু হোল। মানসিক শক্তি সঞ্চয়ের অনুশীলনে তিনি সকল 

শক্তি গ্রয়োগ করলেন। মনকে একাগ্র করা । সঠিক পদ্ধতিতে 
চিন্ত] করার অভ্যাস ও শিক্ষা । তিনি জেল হাজতে আরম্ত করেন। 

মনকে বশীভূত করবার যৌগিক পদ্ধতি শ্রীঅরবিন্দ আলিপুর 
ক্রেলের নির্জন কারাকক্ষে বসে অভ্যাস করতেন। নরেন হয়ত সেই 

পদ্ধতি আয়ত্ব করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করেন । 

নরেন মনে প্রাণে বিশ্বাম করতেন। বিপ্লনীদের ধরা পড়লে চলবে 
না। আর যদি ধর! পড়ি, তাহলে যে কোন উপায়, কৌশল ও 

বুদ্ধি করে জেলের বাইরে আসতেই হবে। নচেৎ বিপ্লবকে সাফল্য" 

মগ্ডিত করা যাবে না। 

সে জন্ক চাই বৈপ্লবিক কাজে অনন্য সাধারণ দক্ষত1। স্থির বুদ্ধি ও 
প্রভু)ৎপন্ন মতি। আর চাই অফুরন্ত সাহস। কর্ম শক্তি। দৈহিক 
কচ্ছতা বরণ । 

পুলিশ আর গোয়েন্দা বিভাগ । নরেনের তীক্ষু বুদ্ধি কৌশল ও 
চতুগতার সঙ্গে পেরে উঠতো ন1। 

পুলিশের সাথে লুকোচুরি ঃ 

এক দিনের কথা। 
হঠাৎ দেখ] গেল । হ্যারিসন রোড ও কলেজ হ্বীটের সংযোগ স্থলে 

নবেজ্্রনাথ শেয়ালদহের ট্রাম থেকে নামলেন । অতান্ত নিষ্পিপ্তভাব। 
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হাতে একট! পুটুলি। ট্রাম থেকে নেমে ধীরে ধীরে উত্তর মুখে 
চলেছেন। যেন কত ভাল মান্ুষট । 

পুলিশ ভাবলে।-_ আজ আর বাছাধনের রক্ষা নেই। পালাতে 

হবে না। বামাল শুদ্ধ হাতে নাতে ধরবে? 

পুলিশ সাদা পোষাকে পিছু নিয়েছে । নরেন ছু পা এগিয়েই 

বুঝে নিলেন। টিকৃটিকি পেছনে লেগেছে । শহরের 'রাস্তা-ঘাট । অলি- 
গলি | শুরুক-সন্ধান। সব তার নখ দর্পনে। সোজা ঢুকে পড়লেন। 
সামনের একট অপরিসর কানা গলিতে । আরও একটু এগিয়েই 

একট। ভাঙ্গ! পোড়ে! বাড়ী । নির্িকার চিত্তে ঢুকে পড়লেন । ভাঙ্গা 

বাড়ীর মধ্যে। তারপর কোথায় মিলিয়ে গেলেন। তার হদিশ 

পাওয়া গেল না। 

পুলিশ কান! গলির মোড়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে। হতাশ হয়ে 

ফিরে গেল । জল-জ্যান্ত ছ ফুটের ওপর লম্বা! লোকট। ৷ কপপুরের মত 

উবে গেল গ্যা? হ্যা! 

পুলিশ গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসলো। ব্যাপার কি? রেলে 

ট্রামে, গাড়ীতে, নৌকায়, পথে ঘাটে, সর্বত্র একই অভিযোগ । 

(লোকটা ভেক্কি জানে নাকি? নিশ্চয়ই আগে যোগ-তপ কিছু করতে।। 
অদৃশ্য হবার কোন মন্ত্র জানে । আশ্চর্ধ ! আশ্চর্য ত বটেই |! 

আর এক দিলের ঘটন]। 

পিয়ালী নদীতে নৌকা করে নরেন চলেছেন। কাছাকাছি গ্রাম। 

বিপ্লবীদের একট। গোপন বৈঠক বসবে । নরেনের নৌকা গুরতর, 
ছল ছল করে আপন মনে নাচতে নাচতে চলেছে । বর্ধার ভর! যৌবনে 

পিয়ালী উপছে উঠেছে । আর পিয়ালীর ক্ুচিকর হাওয়ায় নরেনের 
চোখে একটু ঘুমের আমেজ এসেছে । তিনি ওরি মধ্যে একটু 

অন্য,মনস্ক হয়ে পড়েছেন। 

হঠাৎ নজরে পড়লো । একখানা নৌক। পাল তুলে দ্রুত গতিতে 
যেন তার নৌকাকে অন্থসরণ করছে । নরেন বুঝে নিলেন এ 
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পুলিশের কাণ্ড। মুহৃভে'র মধ্য প্লান 'ঠিক করে ফেললেন। 
নরেনের নৌকা যেমন চলছিল, তেমনিই চললো । পুলিশ ভাবলে 

আসামী সন্দেহ করেনি । ঠিষ্ক করলো গ্রামের ঘ্বাটে নৌক। থামলেই 

আসামীকে গ্রেপ্তার করা যাবে। আরকি? হাতের কাছে ॥ 

গ্রামের ঘাটে যথা সময়ে নরেনের নৌকা থামলো | সদলবলে 
পুলিশ ঝাপিয়ে পড়লো নৌকার ওপর । ততক্ষণে আসামী সাফ.। 

নৌক1 ঠিকই আছে । কিন্ত শিকার পালিয়েছে । তাইতো ! 
পুলিশ মহামুক্ষিলে পড়েছে। এই অশান্ত, ছূর্ঘান্ত, দামাল 

ছেলেকে নিয়ে । পুলিশ হিম্সিম্ খেয়ে যাচ্ছে। 

এবার লালবাজার £ 

সার চার্লন টেগার্ট তখন কলকাতার পুলিশ কমিশনার । নাম 
করা ছ'দে পুলিশ অফিলার। যার দুর্দান্ত শাসনে বাঘে গরুতে এক 

ঘ্বাটে জল খায়। এহেন বিখ্যাত টেগার্ট সাহেব একট। আঠার- 
উনিশ বছরের ছেলেকে কায়দ। করতে পাচ্ছেন না । কি লজ্জ।! 

হঠাৎ সাহেব খবর পেলেন । আরপুলি লেনের জাহাজীদের কাছ 

থেকে নরেন সেই দিন সন্ধ্যায় লুকিয়ে একট! রিভলভার কিনেছেন। 
তার বাড়ী তল্লাপী করলেই আসামীকে বামাল শুদ্ধ ধর যাবে। 

মহ! খুসী টেগার্ট সাহেব। গদ গদ হয়ে বল্লেন--নার্চ পাটি আমি 

লীড. করবে । 

আর রক্ষ। আছে ! পুলিশের ৰড়-মেজ-সেজ-ছোট সব অফিসারের 

দল পরম উৎসাহে বন্দী গাড়ী নিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে নরেনের 

বাড়ী ঘেরাও করে ফেললেন । 

তখন সকাল হয়ে গেছে । নরেন বৈঠকখানায় চেয়ারে বসে কি 

একথান। বই খুলে পড়ছেন। টেগার্ট সাব বীর দর্পে বাড়ীতে 

ঢুকলেন। দেখলেন সামনেই নরেন । একখান! বই নিয়ে বলে। চোখে 
জলন্ত মনোযোগ । 
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অব্শ্ত তার আগেই নরেন পুলিশকে আড়চোখে দেখে নিয়েছেন 

এবং কর্তব্য কর্মও ঠিক করে ফেলেছেন । 

টেগা্ট সাহেব বল্লেন__-তোমার বাড়ী সা করতে এসেছি। 

উত্তম, সা করুন, নরেন বল্লেন । 

টেগার্ট সাহেব সামনের চেয়ার খান! টেনে নিয়ে বসলেন । আর 

নরেন অমায়িকভাবে টেগার্ট সাহেবের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলেন । গন্প 

বলে মন ভোলাতে তিনি ওভাদ। সাহেব গল্প করছেন । আর তার 

সাঙ্গোপাঙ্গোর! হু ঘণ্টা ধরে সমগ্র বাড়ী তন্ন তম্ন করে সার্চ করে 

রিপোর্ট দিল, --না, সার, কিছুই পাওয়।৷ গেল না। 
টেগা্ট সাহেব তখন মান মুখে নরেনের সঙ্গে গুড-বাই, বলে 

চলে গেলেন । সাহেব নিঃসন্দেহ। ন। কিছু নেই ।, 

কিন্তু সাহেবের যদি সত্কার দৃষ্টি থাকতো, তাহলে দেখতে 

পেতেন। তারই সামনে; টেবিলের ওপর বইখানার তলায় রিভলভারটি: 

চাপ পড়ে আছে। 

একেই বলে হাতের কৌশল । আর উপস্থিত বুদ্ধি! এই বুদ্ধির 
খেলায় নরেন ভবিষ্যতে বহু বিপদের হাত থেকে অনায়াসে ও, 

অবলীলাক্রমে রক্ষা পেয়েছেন । 

মেভারিক ও দেশের বৈপ্লবিক পরিস্থিতি £ 
মার্চ ১৯১৪। যতীন মুখারজাঁ একট! ঝড় রকমের সংগ্রামের জন্চ 

প্রস্তত হচ্ছিলেন। পুলিশের চণ্ত-নীতির ফলে অনুশীলন সমিতি এবং 

যুগাস্তরের বিশিষ্ট কর্মীর দল এবং নেতৃ স্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে সংহতি 
ও এ্রক্য বন্ধন শিথিল হয়ে যায় ।, 

তার ফলে, সার! বাংলায় বিভিন্ন বিপ্লবী দল গড়ে ওঠে। তাদের 

মধ্যে বরিশালের শঙ্কর মঠ, ময়মনসিংহের সাধনা সমিতি, কলিকাতার 
_আত্মোন্লতি সমিতি এবং নোয়াখালি, খুলন! ও মাদারীপুরের দল 
উল্লেখযোগ্য । এদের মধো পুণচন্দ্র দাসের নেতৃত্বে পরিচালিত 
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মাদারিপুর দলই কর্মতৎপরতায় এবং ছুধর্ধতায় সবিশেষ প্রসিদ্ধি 
লাভ করে। 

অবশ্য ময়মনসিংহের হেমেন্দ্র কিশোর আচার্য ও সুরেন্দ্র মোহন 

ঘোষ (মধুদা) অমিতবিক্রমে বিপ্লবের কাজে মেতে ছিলেন। 

যতীন মুখার্জী এই দলগুলিকে সংগঠিত, একজ্রিত ও সঙ্গবন্ধ করেন। 
বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে সেই মিলন প্রচেষ্টার অপুর গ্রতিক্রিয়৷ দেখা 
দিল। দিকে দিকে অভূতপূর্ব উৎসাহ । প্রবল উত্তেজনা ও আনন্দ । 

হঠাৎ একদিন খবর পাওয়া গেল। রডা কোম্পানীর আগ্নেয়াস্ত্র 
বোঝাই গাড়ী উধাও । তারিখটি ছিল ২৬শে আগষ্ট ১৯১3 । সেই 

সব অপহৃত অস্ত্র, গুলী, বারুদ, বন্দুক বিপ্লবী পুলিন মুখাজীঁর হাতে 
গৌছে গেছে। তিনি বললেন সেই গুলি যথাস্থানে পাঠিয়ে 

দিয়েছেন। বিপ্রবীরা নিশ্চিন্ত ! 

কিন্ত কি করে যেন পুলিশ খবর পেয়েছে। 

কিছু অস্ত্র ও গুলী বারুদ তখনও আছে পুলিন মুখার্জ র হেপাঞ্জতে। 

সেগুলো! এখনই পাচার করতে হবে। নতুবা! সমূহ বিপদ । খুবই 
ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন সবাই। কখন সা্চ হয়। কখন পুলিশ হামলা 
করে। সর্বনাশ ! 

নরেনের কাছে খবর এল। 
এই কথা? আজই ব্যবস্থা হবে। 

ছিদাম মুদি লেনের বাড়ী। ছোট ভাই অমর ঘোষ রাস্তায় 
পায়চারী করছেন। রাত অনেক হয়েছে । দু'জন হিন্দুস্থানী কুলি 

বাড়ীর সামনে এসে দাড়াল । তাদের মাথায় মস্ত ছুটে। ভারী বাক্স । 

কুলিদের খালি গা । মাথায় গামছ। বাধা । গ! দিয়ে দরদর 
করে ঘাম পড়ছে। দূর থেকে চেনবার উপায় নেই। কাছে গিয়ে 
ঠাহর করে অমর দেখলেন। 

সেই কুলি ছু'জন আর কেউ নয়। আমাদের বিপ্লবী নায়ক 
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নরেন ভট্টাচার্য আর অতুল ঘোষ। অমর ঘোষ একটু চুপ করে 
থেকে বললেন। 

ছোড়দা, আমি হলফ করে বলতে পারি--এখানে টেগার্ট সাহেব 

উপস্থিত থাকলে, তোমাদের দুজনকে কুলি ছাড়। আর কিছু বলতে 
না। আমিই তোমাদের চিনতে পারি নি। 

তখন সকলের কি হাসি। 

এবার দেখা দিলেন ভারতের রাজনৈতিক আকাশে এক বিরাট 

পুরুষ। তিনি স্বনামধন্ত বিপ্লবী রাসবিহারী বন্থু। বাংলার বেগবান 
ও প্রাণবান বৈপ্লবিক ধারাকে সমগ্র উত্তর ভারতে তিনিই ছড়িয়ে 

দিলেন। 
আবার নতুন করে পরামর্শ সভা বসলো । পরিকল্পনা হোল। এক 

দিনে, একই সময়ে, কলকাতা, বোম্বাই, দিল্লী ও মাদ্রাজের সৈম্তদল 

বিদ্রোহ ঘোষণা! করবে। ফলে ইংরেজের রাজ-দিংহাসন তাসের 

ঘরের মত ভেঙ্গে পড়বে। 

এই মহান ব্রতে, -অর্থ চাই, অস্ত্র চাই, আর চাই সর্তত্যাগী 
একদল বিপ্লশী তরুণ । 

প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধ তখন জোর চলেছে। চেষ্টা চললে। জার্মানদের 

কাছ থেকে অস্ত্র চাইতে হবে।. যতীন ম্ুখাজাঁ এগিয়ে এলেন। 
এগিয়ে এলেন বিশ্বস্ত সহচর নরেন্দ্রনাথ। কর্ম তৎপরতা চললো । 
অত্যন্ত গোপনে । গরিলা যুদ্ধের অনুকরণে, বৈপ্লবিক সৈনিক 
গাড়ে তুলতে হবে সারা ভারতে । 

রাওলাট কমিটি ই 
অগ্রিযুগের বিপ্লবের রোমাঞ্চকর ইতিহান আজও গ্রচ্ছন্ন । আজও 

প্রছেলিকাময়। ইংরাজ রাজশক্তিকে অপসারণের জন্য দিকে দিকে 

যে গুপ্ত কার্যকলাপ চলছিল তার পূর্ণ ইতিহাস আজও অজ্ঞাত ৷ 
আজও রহুস্যাবৃত । 



এন, এন, তায় ৭ 

সশস্ত্র বিপ্লবের অগ্নিময় ইতিহাস ও বিশ্বাসযোগ্য তথ্য সে যুগে 
সংগ্রহ করা খুবই কঠিন ছিল। সেই সব তথ্য প্রমাণসহ সংগ্রহের 
জগ তদানীন্তন ভারত সরকার এক কমিটি গঠন করেন। সেই 

কমিটিতে চেয়ারম্যান ছিলেন মিঃ রাওলাট,। তারই নাম অনুসারে 

কনিটির নাম হয়, রাওলাট কমিটি। সেই কমিটিতে বাঙ্গালী সদস্য 

ছিলেন ভাইসরয় কাউন্সিলের স্যার প্রভাস চন্দ্র মিত্র। 

রাগলাট কমিটির রিপোর্ট পড়লে জান। যাবে। বাংলা দেশে এক 

সশস্ত্র বিপ্লবী দল গড়ে ওঠে । তাতে বনু বিপ্রবীর নাম আছে। 

তাতে জান। যাবে । চাংড়িপোনার নরেন ভষ্রাচার্ধ সশস্ত্র বিদ্রোহের 

জন্য জার্মানীর সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত অন্যতম প্রধান নেত। ছিলেন । 

কারও সব নাম সেই রিপোর্টে ছিল | তাতে দেখা যাবে, যতীন 

মুখাজীঁ, অমর ঘোষ, নলীনি কান্ত কর, মন্মথ বিশ্বাস (মোটাদা ) 

ভোলানাথ ঢ্যাটাজঁ, অতুল ঘোষ, হরি কুমার চক্রবর্তী, সাতকড়ি 
বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয় ভূষণ দত্ত প্রমুখ ধিপ্রবী কর্মী জার্মানদের সঙ্গে 
যোগাযোগ করে অস্ত্র আমদানির চেষ্টা করেন । 

বিশ্ব মহাযুদ্ধ আরম্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে, ইউরোপ ও আমেরিকার 

বিভিন্ন স্থানে, বিক্ষিপ্ত ভারতীয় বিপ্লবীগণ সুইজারল্যাণ্ডে এক সন্মেলনে 

মিলিত হন। প্রবাসী ভারতীয়গণের এই বিপ্লব প্রচেষ্টা যুদ্ধরত 

জার্মান গভর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তারা কাটা দিয়ে কাটা 
তোল]র নীতি গ্রহণ করেন । তার মানে, ভারতীয় বিপ্রবীগণকে 

অস্ত্র সাহাবা দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। 

এদিকে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টায় সক্তিয় অংশ গ্রহণের জন্য 

গণেশ দত্ত, পিংলে, বিনায়ক রাও, কাপলে আমেরিক। ত্যাগ করে 

ভারতে আসেন। পাঞ্জাবের বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে এলন করার 

মিং। ভার! সবাই রাসবিহারী বন্ুর সঙ্গে মিলিত হোলেন । 

কাশী বিপ্লবী শাখার শচীন সান্ন্যালের ওপর ভার পড়লো কার্য 
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পরিচালনার । তিনি পরিকল্পনা অনুযায়ী ঠিক করলেন কখন ও কি 

ভাবে বিপ্লবীগণ ইংরেজের হুর্গ, ব্যরাক, অর্থভাগ্ডার ও অস্ত্রাগার 
প্রভৃতি আক্রমণ করবেন। 

তারিখ ও সময় সব ঠিক। ১৯১৫ সাল ₹ বিপ্লবীর। শুধু অপেক্ষা 
করছেন ইঙিতের। সর্বত্র একটা থমথমে ভাব। ভারতীয় 

সেনাদলেও কেমন যেন একট! চন্মনে ভাব। হঠাৎ এক বিশ্বাসঘাতক 

এই গোপন তথ্যটি ইংরাজ শিবিরে ফাস করে দিল। 

উত্তর ভারতে বিপ্লবের সমাধি রচিত হোল । রাসবিহারী বন্দু 

গোয়েন্দা বিভাগের গ্ঠেন দৃষ্টি এড়িয়ে গোপনে জাপানে পালিয়ে 
গেলেন । ভারত ব্যাপী তল্লাসী আর গ্রেপ্তারের হিডিক পড়ে গেল । 

উত্তর ভারতে বিপ্লবের আয়োজন ব্যর্থ হবার পর। বাংলার যতীন 

মুখাজী সেই অসমাপ্ত কাঙ্জ সম্পন্ন করবার জন্য কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ 

হোলেন। জার্মান সরকারের কাছে অন্ত্রের জন্য আবার আবেদন 

জানালেন। 

জার্মানরা ভাবলেন। যদি ভারতের বিপ্লবীগণের প্রচেষ্টা জয় যুক্ত 

নাও হয় । তাহলে ভারতীয় বিপ্রবীগণকে দমন করবার জন্য বুটেনকে 

তাদের সামরিক শক্তির একট। অংশকে ভারতে নিয়োজিত রাখতে 

হবে। জার্মানদের ইহাই লাভ । 

কিস্তু কি ভাবে জার্মানদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখ। যায়? যতীন 

মুখার্জী সাংহাইয়ের জার্মন কন্সাল-জেনারেলের সঙ্গে যোগাযোগ 
স্থাপন করলেন। ঠিক হোল নতুনভাবে বাংলা দেশ থেকে সশস্ত্র 
বিপ্লব প্রচেষ্টা আরম্ভ হবে । 

ভোলানাথ চ্যাটার্জঁ পেনাং ও ব্যাঙ্কক থেকে রায়কে সাহায্য 
করবার জন্য নির্দেশ পেলেন । 

এই মহান ব্রতে সর্বময় করতৃত্ব দিয়ে নিযুক্ত করা হোল নরেন 

তট্তাচার্যধকে। পাশপোট” অফিস থেকে ছদ্মনামে নরেনের জন্য একট! 
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জাল পাশ পোর্ট তৈরী করে আনা হোল। তারণর মান্দ্রাজ 

জেটি থেকে একট। ভাচদের জাহাজে চেপে নরেন বাটাভিয়ার মুখে 

ঢললেন। তখন তিনি পলাতক আসামী । 

সেটা ১৯১৫ সাল। নরেনের বয়স মাত্র আটাশ বছর। 

সাজলেন একজন ভারতীয় ব্যবসাদার। জাভ। থেকে ভারতের 

দ্রন্য চিনি খরিদ করবেন। তখন জাভার চিনি ভারতের বাজার 

ছেয়ে ফেলেছে। এক চেটিয়া ব্যবসা । 

'হরিদা”__হরিকুমার চক্রবর্তী কলিকাহার চীনে বাজারে হ্যারি 
এগ সন্দ” নাম নিয়ে একটা! ভূয়া অর্থ।ৎ জাল ব্যবস! প্রতিষ্ঠান খুলে 
বসেছেন। তার আসল উদ্দেশ্য বিপ্লবীদের মধ্যে একট। যোগাযোগ 

রক্ষা। বাটাভিয়াতেও তার লোক আছে। নরেন উঠলেন 

বাটাভিয়াতে একট হোটেলে । সেখান থেকে সব বন্দোবস্ত 

পাকা করা হোল। অনেক ভারতীয় বিপ্রবী সে দেশে লুকিয়ে 

ছিলেন । তারাও গোপনে দেখা করলেন।। সাহায্য দিলেন। 

দেখ হোল কনসালের সঙ্গে । কন্লাস জেনারেল বললেন, আমর! 

ঠিক করেছিলাম অস্ত্রসস্তারযুক্ত জাহাজখানাকে করাচীতে 

পাঠাব। কিন্তু এখন আমরা সে জাহাজ বাংলায় পাঠাতে 

প্রস্তুত। 

জাহাজের নাম মেভারিক। স্থির হোল নুন্দর বনের কোন 

নির্জন ও গোপন পরিবেশে মেভারিক নোঙর করবে । বন-জঙ্গল 

ঘের। বনপথে মাল নামবে। কাক পক্ষীও টের পাবে না।! 

জায়গাটির নাম রায় মঙ্গল। 

আরও ঠিক হয়েছে এই কাজে নরেনকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য 

দেবেন অতুল ঘোষ, মন্মখ বিশ্বাস, শৈলেশ্বর বন, নরেন ঘোষ 
চৌধুরাঁ। 

সব বন্দোবস্ত পাকা । কেবল জাহাজ আসার প্রতীক্ষা । 
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এদিকে কি হোল বলি: 
কথা ।ছিল ১৯১৫ সালে জুলাই মাসের এক নিধ1রিত গোপনীয় 

দিনে রায়-মঙলে মেভারিক নোঙর করবে । তারিখট। ছিল ২৫শে 

জুলাই। 

নরেনের কর্ম-ব্যস্ততার অন্ত নেই। চোখে ঘুম নেই। খাওয়া 
দাওয়ার সময় নেই। এর মধ্যে ছ*দিন রায়-মঙ্গল ঘুরে এলেন। 
জায়গাটা, পুরে! সার্ভে করা হোল। একটা ম্যাপ তৈরী হোল। 

কোন পথে যেতে হবে। আর কোন পথে পালাতে হবে! 

তার সবপ্ল্যান ঠিক হোল। ক্যানিং থানার দারোগার ওপর কড়! 
নজর রাখলেন। আশে পাশের থানার খবর নিলেন। 

ছু'দিন আগেই যাত্রা করলেন। নামখানা হয়ে ফ্রেজারগঞ্জে 
এলেন। গোপনে হুর্গম পথ ধরলেন। তারপর উল্টো পথ ধরে 

রায়-মঙ্গলে গৌছুলেন। 
সঙ্গে আছেন ছু'জন অন্তরঙ্গ অতি বিশ্বাসী সহ-কর্মী । একজনের 

নাম শৈলেশ্বর বস্থ। আর একজনের নাম মন্মথ বিশ্বাস । 

লর্ড হাডিজ্ের ওপর ১৯১২ সালে বোম। নিক্ষেপ করার অপরাধে 

বসন্ত বিশ্বাসের আর আমীর চাদের দিল্লীতে ফাসি হয়। মন্মথ হোলেন 

বসম্তভ বিশ্বাসের ছোট ভাই। তিনি শেষ জীবনে উত্তরপাড়ার অমর 

চ্যাটাজণুর বাড়ীতে থাকতেন । 

সবাই আশা করছেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী রায়-মঙ্গলে মেভারিক 

নোঙর করবে। 

নরেন ঠিক করলেন। সেই ছুর্গম ও গভীর জঙ্গলে মাল নামাতে 
হবে। জাহাজের ল্ষরর। তাকে সাহায্য দেবে। 

অতি নির্জন স্থান। অত্যন্ত ছূর্ম পথ। আর ছুূর্ভেছ্চ জঙ্গল। 
সাপ, বাঘ আর কুমীরের বাসা। সেখানে মাল নামলে কাক- 
পক্ষীও টের পাবে না। 

তারপর মাছ ধরার কত জেলে নৌকা যাঁচ্ছে। বন্ধুর লঞ্চ 
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একট পাওয়া যাবে। তখন কৌশলে ও সতর্কতার সঙ্গে মাল 

যথাস্থানে পৌছে দেওয়া যাবে। যাক্ তাহলে নিশ্চিন্ত । 
সকাল। হয়েছে । কাক কোকিল ডেকে উঠেছে। উৎকণ 

ও চাঞ্চল্যের অস্তনেই। নরেন চোখে একটা দূরপাল্লার দুরবীণ নিয়ে 

বসেছেন । দেখছেন সাগরের বুকে কোন জাহাজ আসছে কিন! । 

অনেক আশ।। অনেক ভরসা । অন্ত্রশন্ত্র ভি জাহাজ । কত 
রাইফেল! কত পিস্তল! কতবন্দুক! কত বোমা, বারুদ! কত 
রণ-সম্ভার! মাল নামার অপেক্ষ] মাত্র । শুরু হবে সশস্ত্র বিদ্রোহ । 

ভারতের মুক্তি আসবে । | 

বন্দে মাতরং! জয়ের উল্লাস ! 

মন্মথ বিশ্বাস সকাল থেকে ছুটে -ছুটি করছেন। গোপনে খবর 
সংগ্রহের চেষ্টা চলছে । সকাল চলে গেল । জাহাজের দেখ! নেই । 

নেই কোন খবর। বুকট! দুর দুর করে উঠলো! । 

সাগরের বুকে প্রথর রৌদ্র। আস্তে আস্তে রৌজ্ের অমিত তেজ 

ভ্িমিত হয়ে এল। কিন্তু মেভারিক কই? কোন পাতা! নেই 

জাহাজের । 

দারুন সংশয় ও সন্দেহের দোলায় মন ছুলছে। তাহলে মেভারিক, 

বিশ্বাসঘাতকতা করলে নাকি ? 

দেখতে দেখতে ূর্যদেবও ঢলে পড়লেন। সন্ধ্যা নেমে এল।' 

আর চুপ করে থাকা যায় না। মন্মথকে গ্রামে পাঠান হোল। 

যাও মোট! দেখে এস ভাই। গুপ্ত সমিতির শিবিরে কোন 

খবর আছে কিনা? এখনই সংবাদ চাই। নচেৎ সমহ বিপদ। 
বিপদ হাতছানি দিয়ে ডাকছে । 

এঁ দুরে একট! পুলিশ লঞ্চ যাচ্ছে না? সর্বনাশ! পুলিশ 
খবর পেয়েছে নাকি। বুক টিপ. টিপ. করে উঠলো! । 

এমন সময় হস্তদস্ত হয়ে মন্সথ ছুটে ফিরে এলেন। সর্বনাশ 

হয়েছে! মেভারিক ধরা পড়েছে । খানাতল্লাসী শুরু হয়ে. গেছে। 
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পালাও, পালাও। নরেন নিরুপায়। নিমেষে আৃশ্য হোলেন। 

দলবলের চিহ্ন নেই । 

হইাট। পথে রায়মঙ্গল থেকে পালালেন । সামনে হভেপ্ কাটা 

বন ও ঘন অন্ধকার জঙ্গল । তাঁর মধ্যে ঢুকে পড়লেন সবাই। 
ফণী মনসা, শিয়াল কাটা, কেয়া কাটা, আরও কত শত 

নাম-না-জান। বিষাক্ত বুনো কাট। গাছ, নানা রঙয়ের, নানা জাতের। 

সর্বাঙ্গ কেটে রক্তাক্ত । সর্ব দেহে অসহ্য যন্ত্রনা | সেদিকে কারও 

হুস্নেই। লক্ষ্য শুধু সামনের দিকে। 
এদ্রিকে বিপদের ওপর বিপদ। আগের দিন রাতে বৃষ্টি হয়ে 

গেছে। এ'টেল মাটি। রাস্তা পেছল আর কাদায় ভরা । নরেন 

তিনবার আছাড় খেলেন । 

ছুর্ভেগ জঙ্গল। অতি কণ্টেপার হোলেন। এলেন মাধববাটি 

গ্রামে । একট! ছোট্ট গ্রাম। গ্রামের চণ্ডিমগ্ুপে কার গল্প করছে। 

পাছে কেউ দেখতে পায়। সন্দেহ হয় কারও মনে। তাই 
অন্ত পথ ধরলেন। এলেন আর একট। গ্রামে । গ্রামটির নাম 

পাট.-গোরা। সেখান থেকে দুরে ঘুরে এলেন আর ,একট। গ্রামে । 
গ্রামটির নাম কথনবেড়িয়া। আরও দূর দুর গ্রাম। সামনে 

যোগেশগঞ্জ। তারই গায়ে রামপুর । ছাড়িয়ে গেলেন সে সব। 

রাস্তার আর শেব নেই। পাআর চলেনা। তবুচলতে হবে। 

আর কত দূর। “আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দগী।' 

পথে একজন গ্রামের লোকের সঙ্গে দেখা। সে অবাক হয়ে 

জিজ্ঞাসা করলো।। 

আপনারা? 

পাখী শিকার করতে জঙ্গলে এসেছিলাম ভাই। এই ফিরছি। 

গ্রামের মানুষ । তাই বিশ্বাস করলে । 

তারপর তার! অমানুষিক পরিশ্রম করলেন। অনেক পথ 

ঘুরলেন। অনেক ছু:খ পেলেন। অনেক বিপদ কাটিয়ে উঠলেন । 
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শেবৰে এসে পৌছলেন এক নদীর ধারে। ছোট নদী। কোথাও 
জন-মানবের চিহ্ন নেই। পার হবার ব্যবস্থা নেই। লশতরে সেই 

নদী পার হবার জন্য সকলে জলে ঝাপিয়ে পড়লেন। 

তারপর রাঁতের অন্ধকারে ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় ও পথ-শ্রমে কাতর 
হয়ে ধকৃতে ধু'কৃতে কোন মতে কলকাতায় এসে পৌছিলেন। 

অস্ত্র সংগ্রহের প্রথম রাউণ্ডে পরাজয় ঘটলে! । 

পরে অবশ্য খবর পাওয়া গেল! মেভারিক ধরা পড়ে নি। 

গোয়েন্দা বিভাগের চর এই গোপন তথ্যটি সংগ্রহ করে। পরে তারা! 

যথাস্থানে সেটি ফাস করে দেয়। ইংরার্জের নৌ-বহর সতর্ক হয়ে 
পড়ে। তারা সম্ভাব্য সকল পথ আটক করে। ফলে মেভারিক 

রায়-মঙজগলে এসে পৌছুতে পারে নি। 
ক্রিগ্ত মেভারিকের ওপর অনেক আশ। ঠিল। 

জার্মান কন্সাল হেল্ফ্রিশ বাটাভিয়াতে নরেনকে বলেছিলেন _ 

মেভারিকে প্রচুর রণসন্তার পাঠাচ্ছি। এগুলো ঠিক মত ব্যবহার 
করলে । তাহলে কলকাতা মহানগরী তোমর। অনায়ামে দখল 

করতে পারবে । এ বিশ্বাস আমার আছে। 

এই জাহাজে আছে ত্রিশ হাজার রাইফেল । এক কোটি বিশ লক্ষ 

গুলী, আর ছ'লাখ টাকার ব্বণমুত্্রা 

আর তোমাকে দিচ্ছি চল্লিশ হাজার টাকা নগণ। তৃমি আজই 
কলকাতায় ফিরে যাও। কাজ আরম্ভ কর। জার্মান সরকার 

তোমাদের পেছনে আছে । তাই অনেক আশ!॥ অনেক ভরস। নিয়ে 

নরেন রায়মঙ্গলে গেলেন । 

অনেক আশা । আনেক ভরসা । কিন্তু বিধিবাম। 

সঃ পর ১৪ 

একান্তে বসে তোমাদের কথাই ভাবছিলাম । দেশকে তোমরা 
ভালবেসেছিলে । তাই সেদিন দেশের ভর! নদী তোমাদের পার 

করেনি। দেশের রাজ-পথ তোমাদের কাছে অবরুদ্ধ ছিল। 
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তোমাদের সাতরে নদী, নাল, খাল, বিল পার হতে হয়েছিল। কণ্টক' 

বিস্তীর্ণ বন-জঙ্গলে, দূর ছর্গম পথে, ঘ্বণিত চোরের মত অন্ধকারে ক্ষত- 
বিক্ষত দেহে কোন দ্িকে ন৷ চেয়ে তোমর! ছুটেছিলে। 

সেদিন কেউ তোমাদের আশ্রয় দেয় নি, আহার দেয় নি, মুখে 

একটু আহ বলেনি। 

কবি নবীনসেনের কথাই সত্য হয়েছিল-_-ভারতে পাবি ন। 

স্থান, করিতে বিশ্রাম । 

শুধু উদ্ধত ছিল কারাগারের লৌহ-শৃঙ্খল, নির্যাতন আর ফাসীর 

দড়ি। 

পরাধীন দেশের হে রাজ-বিদ্রোহী, মুক্তি-পথের অগ্রদূত । 
তোমাদের চরণে আমাদের শত-শত, সহত্র-সহতআ্, কোটি-কোটি 

নমস্কার 

আজ শুধু ভাবি। কি তোমরা পেলে? এই স্বাধীন ভারতে । 

কে ভোমাদের মূলা দিল? 

ভাই মহাপ্রাণ বীর শহীদ যতীন সুখাজার স্ত্রী-পুত্র-পরিবারকে 

পণ্ডিচেরীতে আজ গ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে শেষ আশ্রয় নিতে হয়েছে। 

আজীবন সংগ্রামী মুক্তি পাগল কম্রেড এম, এন, রায়কে ছঃখে, 

দারিত্রে ও একগ্রকার বিন! চিকিৎসায় মৃত বরণ করতে হয়েছে । 
ভারতীয় বিপ্লবের মহান নায়ক বিপিন গাঙ্থুলীকে চলন্ত ট্রেনের 
কামরায় নিতাস্ত নিরাশ্রয় অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে হয়েছে । 

রাজনীতির দাবাখেলাযর় আজ তোমাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে 

এমনিই হয়! এমনিই হয়। 

গার্ডেপরীচে ভাকাতি £ 
১৯১৫ সালে গোড়ার দিকের কথা । 

যতীন মৃখান্র্শর নিকট গোপনে খবর এল । 
বার্ড কোম্পানীর জুট মিলের শ্রমিকদের সপ্তাহে প্রায় পঁচিশ 
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কিত্রিশ হাজার টাকা বেতন দেওয়। হয়। আর সে টাকা ব্যাঙ্ক 

থেকে মিলে আসে প্রায় অরক্ষিত অবস্থায় । 

যতীন মুখাজা এ সংবাদে উল্লসিত হয়ে উঠলেন। সাহেব 
কোম্পানীর টাক।। ক্ুতরাং সে টাক! ডাকাতি করে কেড়ে নাও। 

কারও আপত্তি থাকতে পারে না। দেশের লোকও খুশী হবে। 

এই স্ুযোগ । 

নরেনকে এ কাজে নেতৃত্ব নিলেন। 

নরেন ছুটলেন গাঁডেনরীচে। সঙ্গে গেলেন অতুল ঘোষ, সতীশ 

চক্রবর্তী, ফণী চক্রবর্তী । আরও ছু-একজন বিশ্বাসী কর্ম । 
অন্ভুসন্ধানে জানা গেল। ঘোড়ার গাড়ীতে করে মিলে টাকা 

আসে। সঙ্গে থাকে মাত্র একজন বন্দুকধারী দারোয়ান । 

ইস্পাহানির জুট মিলট। পার হলে একটা নির্জন জায়গা! । 

নরেন জায়গাট। সার্ভে করে এলেন । 

তারপর নিদিষ্ট দিনে, নূুরনের নেতৃত্বে সবাই যথাস্থানে উপস্থিত । 

প্রত্যেকের কাছে রিভলভার। সবাই গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করছেন । 

যথাসময় ঘোড়ার গাড়ী ধীর নম্থরগতিতে আসছে । কোচুয়ান 

নির্তাবনায় গাড়ী চালিয়ে চলেছে । আর মাঝে মাঝে চাবুক উচিয়ে 
অবলা ঘোড়া ভুটোর মা বোনের উদ্দেশ্যে বিশেষ রুচিকর সম্পর্কের 

উল্লেখ করে গালি দিচ্ছে। 

হঠাৎ রাস্তার ছু দিক থেকে কার ছুটে এসে ঘোড়ার লাগামট। 

টেনে ধরলে! ৷ 

সঙ্গে সঙ্গে গুড়ম গুড়,ম। বন্দুকধারী দারোয়ান ততক্ষণে 
কাত। তার রক্তে মাটি লাল হয়ে উঠলো । 

ক্যাশ বাবু সচকিত হয়ে দেখলেন । তারই বুকের ওপর 
রিভলভার। তিনি ত ভয়ে কাঠ। 

ডাকাতর। মুহুর্তের মধ্যে টাক! নিয়ে নিঃশবে হাওয়ায় মিলিয়ে 
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গেল। খবর পেয়ে গাডেনরীচের পেউটমোটা দারোগ! হস্তাদন্ত 

হয়ে ছুটে এলেন। সম্ভাব্য সকল পথঘাট পুলিশ ঘিরে ফেললে।। 
হাতেনাতে কাকেও ধর! গেল না। 

থানার বড় বাবু গলদঘর্ম হয়ে উঠলেন। আশ্চর্য। দেখছি এর! 
চমকে বিন্ময় স্থষ্টি করে গেল। 

পুলিশ সন্দেহ করলো । ডাকাতরা এসেছিল নদীপথে । 
প্রত্যেক জেলেনৌকা আটক কর! হোল। ততল্তাসী চললো । 

কিন্ত ডাকাতদের কোন কিনারা হোল ন]। 

এদিকে নরেন আর দলবল এরাভ। সে রাস্তা ঘুরে নির্দেশিমত 
বাদুড়বাগানে বি্বাসাগর মহাশয়ের বাড়ীটার কাছে একট ভাগ 
পোড়ে বাড়ীতে টাকা নিয়ে হাজির । যতীনদ। বসে আছেন। 

নগদ পঁচিশ হাজার টাক তার হাতে নরেন তুলে দিল। 
যতীনদ। বললেন, নরেন, তোমরা আজই কলকাতার বাইরে চলে 

যাও। পুলিশ যেন সন্ধান না পায়। 

তারপর ডেকে পাঠালেন । গোপাল দাস মজুমদার আর শৈলেন 

মৌলিককে। 

ছটিই দলের অল্প বয়সী বিপ্লবী কর্মী। অত্যন্ত বিশ্বাসী । 
গোপাল, তোমার ওপর টাকার ভার রইল। 
ছুটি তরুণ কর্মী বুকে ছূর্জয় সাহস আর হাতে রিভলবার নিয়ে 

সমস্ত রাত টাক! পাহার। দিলেন । 

পরদিন যতীনদার নির্দেশে টাকা যথাস্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হল। 

বেলেঘাটায় ডাকাতি 
আবার ডাকাতি। মাত্র তিন মাসের মধ্যে। ১৯১৫ সাল 

মাচ মাস। এবার বেলেঘাটায়। 

বেলেঘাটার এক তেলকলের গদি। সন্ধ্যার অন্ধকার। চলতি 
পথের ওপর। ডাকাতর! নির্ভয়ে গতিতে প্রবেশ করলো । সবাই 
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বিশেষ পোষাকে সজ্জিত। গদ্দির মালিক প্রথমে মিলিটারি বলে, 

ভুল করেছিল। 

সেই ভুল একটু পরে ভাঙ্গলো । গদির মালিকের বুকের ওপর 

রিভলভার উচিয়ে ডাকাত দলের সর্দার বললেন, __সিন্ধুকের চাবি, 

দিন। কথা বলবেন না। চেচালে বা গোলমাল করলে আমরা 

গুলী করতে বাধ্য হব। 

ডাকাতর। চল্লিশ হাজার টাক! নিয়ে পালাল। 

লালবাজারে যথারীতি খবর গেল। পুলিশ হৈ হৈ করে ছুটে 
এল । রাস্তাঘাট বন্ধ হোল। পথচারী নিরীহ লোকদের পুলিশ 

অযথা হয়রাণ করলো।। কিন্তু আসল ব্যক্তি ধরা পড়লো না! 

মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানীর মালিক খাস ইংরেজ। 
খবর এল । গড়বেতায় ইংরেজ জমিদারের কাছারীর সিন্দুকে 

নগদ এক লাখ টাক পড়ে আছে। 

দলের একজন স্থানীয় লোক খবরটি দিয়ে গেল। 

যভীন মুখার্্প খুব উৎমাহ বোধ করলেন । একলাখ টাক! 
তখনকার দিনে অনেক টাকা । তার ওপর সাহেব কোম্পানী । তাই 

ডাকাতি করতে বাধা নেই। ঠিক হোল, নেতার৷ সবাই যাবেন। 

বতীন মুখাজ। অতুল ঘোষ, সতীশ চক্রবর্তী, নরেন ভট্টাচার্য, 
ফণী চক্রবতী। কেউ বাদ নেই। 

খ্যায় প্রায় কুড়ি জন। ছুটি বিভিন্ন দলে বেড়িয়েছেন। 
একদল যাবেন হুগলি হয়ে। আর একদল নামবেন গড়বেতা। 

ডাকাতির ছুদিন আগে সবাই বেড়িয়ে গেছেন । 

ছ নম্বর ছিদাম সুদি লেনের বাড়ীতে অমর ঘোষ একা আছেন। 

ছুফুরবেল! একটি অপরিচিত ভদ্রলোক তার কাছে এলেন। 

আপনাকে সি, আই, ডি পুলিশের ডেপুটি কমিশনার আজই» 
একবার দেখা করতে বলেছেন । বিশেষ প্রয়োজন। 

অমর ঘোষ ভারী মুক্ষিলে পড়লেন। পুলিশ দেখা করতে 
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চাইছে? আমার সঙ্গে আবার বিশেষ প্রয়োজন কি? সর্বনাশ। 

নিশ্চয় গ্রেপ্তার করবে । একট] ভাষণ সমস্যা । কি করবেন? 

পরামর্শ করার কেউ নেই। শেষে ভাবলেন । দেখাই করি। দেৰি 

কি বলে। 

পুলিশ অফিসারটির ওয়েলিংটনে বাড়ী। ভয়ে ভয়ে গেলেন 
সেখানে । 

পুলিশ অফিসার হু একটা আজে বাজে কথ! বলার পর বললেন, 

মজ রাতে আপনারা গড়বেতায় ডাকাতি করবেন ? 

পুলিশের কথ শুনে হৃদকম্প। অমর ঘোষ একেবারে হতন্তম্ব । 
বলেকি1 অমর ঘোষের মুখ দিয়ে কণ। সরছে না। জিভ জড়িয়ে 

আসছে । এখবর ত কেউজানে না। অত্যন্ত গোপনীয় সংবাদ । 

তাহলে ? মুখে বললেন, আমি কিছু জানি না। 

পুলিশ অফিসার হেসে বললেন, পুলিশ হই, আর যাই হই, 
আমিও আপনার দেশের মান্ুষ। তাই সাবধান করে দিলাম। 

পুলিশের কাছে খবর পৌছে গেছে । 

অমর ঘোষ চুপ করে বেড়িয়ে এলেন। তখুনি এই সংবাদ 

দিয়ে গড়বেতায় লোক পাঠালেন। পথে নরেনের সঙ্গে তাদের দেখা । 
ঠিক সময়ে নেতাদের কাছে খবর পৌছে গেল। 

সে যাত্র। সবাই রক্ষা পেলেন! 

তাহলে সে যুগেও পুলিশের মধ্যে দেশপ্রেমিক ছিল । 

অবশ্য এ ঘটনা, বেলেঘাট। ডাকাতির অনেক আগে । 

বেলেঘাট৷ ডাকাতির পর। কোন সুত্রে পুশিশ খবর পেয়েছে 
নটেরগুরু নরেন ভট্টাচার্য । তাই নরেনের পিছু নিয়েছে । নরেন 
জ্ুকিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। আজ এ বস্তি, কাল সে জঙ্গল। 

কোন দিন বা কলকাতার কোন এক পোড়ো বাড়ী। এই ভাবে 

তিন চার দিন কেটে গেল। 

নরেন পুলিশের তাড়া খেয়ে দল থেকে ছিটকে পড়েছেন। 
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থাওয়। নেই, বিশ্রাম নেই। কলকাতা আর তার আশে পাশে 

লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন। 
ডাকাতির কয়েকদিন পর। রাত দশটা বেজে গেছে। হারিসন 

রোডে শ্রম-জীবি সমবায় দোকান। দোকানের মালিক অমরেক্দ 

নাথ চট্টোপাধ্যায় । তিনি দোকান বন্ধ করে উঠি উঠি করছেন। 

এমন সময় কানে এল। কেযেনখুব আস্তে ও চাপা গলায় 

ডাকছে, অমরদ। | 

কে? তাকিয়ে দেখেন। রুক্ষ, উড়ু, উড়ু চুল। জাম! কাপড় 

অত্যন্ত ময়লা, কাদা মাথ। | চেন! যায় না।॥ চোখযুখ পথশ্রমে বসে 

গেছে । সর্বশরীর অবঙন্নতায় ভেঙ্গে পড়েছে । এক যুবক তার 

দিকে তাকিয়ে বলছে--আমি নরেন । 

নরেন? লাফিয়ে উঠলেন অমরদা । শীভ্র ভেতরে এস। 

অমরদা, আজ তিন দিন খাইনি । ভয়ানক থিদে পেয়েছে। 

অন্ধকারেও পুলিশের সর্বত্র সঞ্জাগ ও সতর্ক দৃষ্টি। তাই 
তাড়াতাড়ি নরেনকে নিয়ে ভিতরে ঢুকলেন। খাবার বন্দোবস্ত 

করলেন। নরেন খেতে বসতে যাবেন ; এমন সময় ছুঃসংবাদ। তাইত 

প্রেসিডেন্সি কলেজের কাছে একদল পুলিশ কেন? নিশ্চয়ই ধরতে 

এসেছে । আর খাওয়। হোল না। ক্ষুধার অন্ন পড়ে রইল। নরেন 

পালালেন। হায়রে ! 

এমনি করে নরেন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। পুলিশের 
চোখে ধুলো! দিয়ে ঘুরছেন । 

শেষ পর্যন্ত একদ্দিন পুলিশ তাকে কোথা থেকে গভীর রাত্রে 

গ্রেপ্তার করে নিয়ে এল । 

বলিষ্ঠ তরুণ। নুন্দর সুঠাম চেহারা। বল-বীর্ষের প্রতীক্। 

দেহে ও মনে অসাধারণ ক্ষমতা । ন্থৃতরাং পুলিশ ত তাকে সন্দেহ 

করবেই। | 
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পুলিশ নরেনের হাতে হাতকড়ি লাগালো । কোমরে দড়ি 

বাধলে । তারপর থানায় ধরে নিয়ে এল। স্বীকারোক্তি আদায় 

করতে হবে। ভাই ইপিসিয়াম রোতে চালান দিল। এইবার 

বাছাধন ! কেমন জব্দ! 

নরেন পুলিশ হাজতে আছেন। নিশ্চিন্ত ও নিবিকার ভাব। যেন 

কিছুই হয়নি। যেন পুলিশ তাকে ভূল করে ধরেছে । মুখে কোন 
কথ। নেই । একটা কথাও পুলিশ বার করতে পারলে। ন৷। 

কত মিষ্টি কথা বললো। কত স্তোক্ বাক্য দিল। ছেড়ে দেবে 
বলে আশ দিল। কত লোভ দেখাল। কত অনুনয় করলো । 

কিস্ত ভবি ভোলবার নয়। নরেন ছু" ঠোট এক করে বসে আছেন। 
শুধু কটি কথা--আপনারা আমাকে ভূল করে ধরেছেন । 

তখন আরম্ভ হোল চোরের মার । থার্ড ডিগ্রি মেথড্। কড়ি 

কাঠে হাতকড়ি লাগিয়ে ঝুলিয়ে দিল। তারপর লাঠি চার্জ। বুট 

চাজ। লাথি চাজ। আরও কত অমানুষিক চাজ। 

নখের ভেতর আলপিন ঢুকিয়ে দিল। কম্বল ধোলাই । আড়ং 

ধোলাই । কোন ধোলাই বাদ গেল না। কত নির্যাতন। কত 
উপীড়ন। দিনের পর দিন এই ভাবে গেল। 

একটি কথাও নেই নরেনের মুখে। অসহা দৈহিক নির্যাতন । 

নীরবে কেক ফোট। জল চোখ দিয়ে শুধু গড়িয়ে পড়লে । 

গোয়েন্দা পুলিশের বড় কর্তা চটে লাল। ক্ষেপা কুকুরের মত 

ছুটে এলেন,_-পিঠের চামড়া খুলে নেব। 

নরেন চুপচাপ । একেবারে গো-বেচারা ! ভাজ। মাছটি উল্টে 

খেতে জানে না! ভাল মানুষটি সেজে বসে আছে। আহাঃ ! 

ডেপুটি কমিশনার পুর্ণ লাহিড়ী ভীষণ ক্ষেপে গেলেন। কিন্ত 

খাড” ডিগ্রি মেখডে কোন কাজ হোল না। 

তখন মুখ বিকৃত করে বললেন, পাকা শয়ভান। 
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আদালতে মামল। উঠেছে £ 

নরেনের উকিল জামিনের জন্য আবেদন করলেন। 

গুলিশের ঘোরতর আপত্তি । 

না, স্তার এ হছুদ্দাস্ত আসামী । একেজামিনে খালা দেওয়া 

চলবে ন1। 

প্রবীণ বিচারক । চশমার ফাঁক দিয়ে দেখলেন। একেবারে 
নিরীহ মুখ! পুলিশ বলে কি? আর প্রাইমা-ফেসী কেসও ত 

নেই । বিচারক এক হাজার টাক! জামিনে নরেনকে মুক্তি দিলেন । 

নরেনকে বাটাভিয়া যেতে হবে অস্ত্রের সন্ধানে । বাংল দেশে 

একদল ছেলেকে যুদ্ধ বি্ভা শিখিয়েছেন। তার প্রস্তুত। সবাই 
অস্ত্রের জন্য অপেক্ষা করছে । শ্বতরাং লোহ! গরম থাকতে থাকতে 

আঘাত করতে হবে । 

জাল পাশপোর্ট নিয়ে নরেনের বাটাভিয় যাত্রার কথা আগেই 

বলেছি। এবার ঘটনাকে আরও একটু বিস্তারিত ভাবে বলৰার চেষ্টা 

করছি। 

জাল পাশ পোর্ট তৈরী হোল । নাম নিলেন সি, মাটিন। ভাঁল 

একটা স্ুট তৈরী করিয়ে আনা হোল। কিন্তু নরেন ত টাই বাধতে 
জানেন না। টাই বাধতে কে শেখাবে ? 

অতুল ঘোষ আর অমর ঘোষ। ছুই ভাই লেগে গেলেন। 
নরেনকে টাই বাঁধা শেখাতে । সে এক হাসির ব্যাপার ! 

তারপর নরেন গোপনে গেলেন মান্দ্রাজ। মান্দ্রাজ পোটে 

পেলেন একখান! মালবাহী ডচ জাহাজ । তাতেই চড়লেন। 

তবু বিপদের অন্ত নেই। রেঙ্কুনবন্দরে বাঙ্গালী সি, আই, ডি 
জাহাজ সার্চ করতে এলেন । তাই তো। যদ্দি ধরা পড়ি। 

নরেন পুলিশের চোখে ধূলো৷ দিয়ে একটা চলতি সাম্পানে 
চড়লেন। মাঝি চাট্গেয়ে মুনলমান। তার সঙ্গে তার ভাষায় দিব্যি 
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গল্প জুড়ে দিলেন। শেষে একটা নির্জন ঘাটে নেমে শহর দেখতে 

বেরুলেন। যাক, সে যাত্রা রক্ষা । 
এই ভাবে অনেক বিপদ কাটিয়ে বাটাভিয়া এলেন । 

বিপ্রবের কাজে ডাকাতি করে টাক। সংগ্রহ £ 

একদিন অমর চযাটাভ্র্শ শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে বসে নরেনের সঙ্গে গল্প 
করছিলেন। সঙ্গে আছেন আনন্দ বাজার পত্রিকার সুরেশ মঞ্জুমদার । 

নরেন, তোমার মনে আছে। ডাকাতি করে বিপ্লবের কাজে 

টাক। সংগ্রহের গোড়ার কথা | 

হ্যা, যতীনদ। প্রথমে ডাকাতির খুবই বিরুদ্ধে ছিলেন। 
অমর চ্যাটাজখ হাসতে হাসতে বললেন, সে দিনটা আমিও 

ভূলিনি। ১৯০৬ সাল। ন্ুবোধ মল্লিকের ওয়েলিংটনের বাড়ীতে 
আমাদের একট গোপনীয় মিটিং বসেছে। 

বাল গঙ্গাধর তিলক আছেন। শ্রীঅরবিন্দও ছিলেন । 

তিলক কথাট] তুললেন। রাজনৈতিক বিপ্লব ও সংগ্রাম চালু 
রাখতে প্রচুর অর্থের দরকার। কিন্তু টাকা দেবে কে? 

তখন তুমি কি বলেছিলে? 
আমি বলেছিলাম। ধনীর গৃহে প্রচুর অর্থ আছে। কিন্তু 

দেশের কাজে তার স্বেচ্ছায় টাক1 দেবে না। কারও আছে রাজ- 

রোষের ভয়। আবার কারও কাছে দেশের চেয়ে টাক! অনেক বড়। 

তাই তাদের টাক। জোর করে কাড়তে চেয়েছিলাম । আর আনন্দ 
মঠের সন্ন্যাসীদের আদর্শ আমি ভুলিনি । 

যতীনদ1 প্রথমে ডাকাতির ঘোরতর বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি 

বলেছিলেন,--পরের ঘরে ডাকাতি করবার আগে, নিজের ঘরে প্রথমে 

ডাকাতি করতে হবে। তবেই ত অধিকার জম্মাবে। 

সত্য যতীনদা কত বড় কর্ম যোগী সেদিন বুঝলাম । বাড়ী গিয়ে 

বৌদিকে বললেন--তোমার সব গহন। খুলে দাও। দেশের কাজে 
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লাগনে । বৌদি সব গহন। খুলে দিলেন। একটি কথা বলেন নি। 

ছু হাতে ছু গাছি শাখা ছিল মাত্র 

অমর চ্যাটাজর্শ বললেন, তাহলে বুঝছে৷। দেশের কাজে আগে 
নিজেকে নিংন্য হয়ে দান করতে হয়। তবেই ত অধিকার জন্মায়। 

পরের টাকা জোর করে ছিনিয়ে নেবার অধিকার থাকা চাই। 

রাজনৈতিক অধিকার অন করতে হয়। 

তোমার মনে আছে, স্রবোধ মল্লিকের কথা? 

তিনি বলেছিলেন-_ব্যাঙ্কে আমার নগদ একলাখ টাকা আছে। 

আমি আজই সব দান করবে৷ দেশের কাজে । তিনি দিলেন একলাখ 

টাক। নগদ । 

তাই ত আমর! বিরাট মিটিং করে আর দেশের হাজার হাজার 

লোক ডেকে ঘোষণ। করেছিলাম । 

আজ থেকে তুমি আমাদের রাজা । রাজা সুবোধ মল্লিক। 
অমরদ। আরও বললেন,--" 

স্বামী বিবেকানন্দের কথা শ্বতঃই মনে হয়। 

চালাকি দ্বারা কোন মহৎ কাজ করা যায় না। অগ্নিধুগের বৈপ্লীবিক 

আন্দোলন ব্যর্থ হয়নি । কারণ তার মধ্যে চালাকি ছিল ন1। 

নরেন গম্ভীর মুখে বললেন,--হ'য, আমরা মানুষ তৈরী করতে 

চেয়েছিলাম । 

মসজিদ বাড়ী স্ট্রীটে পুলিশ হত্যা! £ 

অতুল ঘোষের বাড়ীতে সব বিপ্লৰীর1! মিলিত হয়েছেন। পুরোন 

দিনের গল্প হচ্ছে। মসজিদ বাড়ীতে পুলিশ হত্য! হয়েছিল ২১।১০।১৫ 

তারিখে । সেই গল্পই হচ্ছিল। 

হরিদা বললেন,--নরেন তোমার সে যুগের গোয়েন্দা পুলিশের 

সতীশ ব্যানার্জখকে মনে আছে? এখন তিনি মস্তলোক। 
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সেবার দিল্লীতে তার*সঙ্গে দেখ হয়েছিল। 

তা আর মনে নেই। কিপেছনেই লেগেছিলেন ভদ্ত্রলোক। 

আমাকে ত ছায়ার মত অনুসরণ করতেন । 

আমরা তখন থাকতাম ছু' নম্বর ছিদাম মুর্দি লেনে । আর এই 

ভদ্রলোক আর দলবল নিয়ে কাছাকাছি কোথায় থাকতেন। হদিস 

পেতাম না। 

শেষে এমন হোল। আমাদের বৈপ্লবিক কাজকর্ম বন্ধ হবার 

উপক্রম । যোগ্য লোক সন্দেহ নেই। 

তখন ঠিক করলাম। সতীশকে খতম করতে হবে। 
আমর! খবর নিয়ে দেখলাম । সতীশের সঙ্গে আরও তিনজন 

পুলিশ অফিসার থাকে । 

কিন্তু বাড়ী খুঁজে পাই না। 
শেষে অমর ঘোষকে বল। হলো-_তুমি সব ব্যবস্থা! কর। 

অমর খুঁজে বার করলেন। মসজিদ বাড়ীর এক কান! গলিতে 

তার থাকেন। সেখানে ক্ষেত্রনাথ দে, হরিদাস রায় চৌধুরী আর 

আনন্দ ম্ভুমদার বলে তিনজন পুলিশ অঁফসারও থাকেন। 

বাড়ীর ঠিকানা পেলাম অনেক কষ্টে। তারপর আমরা বসলাম 

পরামর্শ করতে। 

নরেন বলেই চলেছেন । 

কলকাতার বিপ্লবীদলের কাজের ভার তখন ছিল অমর ঘোষের 
উপর। আর সতীশ চক্রবর্্ণ জেলাগুলে! দেখতেন। 

অর্গানিজেসন চালাতাম আমি আর অতুল ঘোষ। সব ওপরে 

থাকতেন দাদ! ( যতীন মুখার্জ )! বিপিন গাঙ্গুলি ছিলেন ডেপুটি 
লীডার। 

আমর। ঠিক করলাম পুলিশ হত্যার কাজে ব্রজেন দত্ত, মনোরঞ্জন 

গুপ্ত আর ভূপতি মজুমদারকে ভার দেওয়া হবে। 

ব্রজেনকে ডেকে বললাম,-_-জগাদা। তুমি নেতৃত্ব করবে। 
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তিনজনের হাতে রিভলভার দিয়ে পাঠালাম । 

সেদিন মসজিদ বাড়ীর কান৷ গপির একতলার ঘরে একটা ল%ন 
আ্বালিয়ে সতীশ ব্যানাজ্খ আর তার দলবল প্রায় অন্ধকারে কি সব 
পরামর্শ করছিলেন । 

দরজার গোড়াতে দীড়িয়েই কোন দিকে না চেয়ে ভূপতি 
ন্ুমদার গুলী ছু'ড়লেন। গুড়,ম, গুড়,ম, গুড়ম 

সতীশ ব্যানাজকে গুলী লাগলো না। কিন্তু অপর একজন 
পুলিশ অফিমার গুলীর আঘাতে প্রাণ হারাঙ্গেন। কয়েকজন গুরু তর 
আহত হোলেন। 

মসজিদ বাড়ী গ্রীটে পুলিশ হত্যার খবর পেয়ে লালবাঞ্জার সচকিত 
হয়ে উঠলো । 

টেগার্ট আর পূর্ণ লাহিড়ী ছুটে এলেন। 

আমি আর অতুল পালালাম। 

অমর ঘোষকে ছিদাম মুদির লেনের বাড়ী থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার 
করে নিয়ে গেল। 

আমিও শেষ বারের মত ভারতভূমি ছাড়লাম । 

কলিকাতায় মোটর ডাকাতি £ 
১৯১৫ সাল, ২৫শে জানুয়ারী । 

ছ নম্বর ছিদাম মুদি লেন। বিপ্লবীদের প্রধান আড্ড।। নরেন, 
অহুল আর অমর বসে আছেন । 

সামনে সেদিনের সংবাদপত্র খান! খোল! পড়ে আছে। নরেন 
হামছেন। 

অমর, পুলিশকে ভারী বোক। বানিয়ে দিয়েছ । দেখ কাগজে কি 
লিখেছে। 

প্রকাশ্ত দিবালোকে, গ্রে-স্রীটে ছুঃসাহসিক মোটর ডাকাতি । ছ 
হাজার টাক] লুট । ডাকাতদের মোটরে পলায়ন। 
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অমর ঘোষ একটু হেসে বললেন,-কি করলাম শোন । সাহাদের' 

বাঁড়ীট1 ঠিক গ্রে-দ্রীটের ওপর । তার পাশেই একটা গলি। পুলিন 

মুখাজা, হরিপদ আর ক্ষেত্র মোহনকে নির্দেশ দিলাম, তোমর! 

ডাকাতির জন্য সাহাদের বাড়ীর ভেতরে যাও । 

আর সাতকড়িকে বললাম,-- 

যেই ওর! টাক। নিয়ে বেরিয়ে আসবে, তুমি গলির মধ্যে থেকে 

মোটরের হর্ণটি বাজীবে। আর পুলিন, হরিপদ আর ক্ষেত্রমোহন টাকা 

নিয়ে অন্ত রাস দিয়ে পালাবে । লোকে ভাববে ডাকাতরা মোটরে 

এসেছিল। আর এই পথ দিয়ে পালিয়েছে। সেইমত কাজ 
হয়েছিল । 

নরেন বললেন,--টেগার্ট, লো-মান আর পূর্ণ লাহিড়ী তদন্তে 

এসেছিল। আমি কাছাকাছি ছিলাম । 

পাড়ার লোকদের কাছ থেকে পুলিশ একট। এজাহার নেয়। 

পাড়ার লোকেরা বললে,--তারা ডাকাতদের দেখেনি বটে, তবে 

মোটরের হণ শুনেছিল। 

টেগার্টের মুখটা কালো হয়ে গেল। 

তখন অমর বললেন,__ 

শোমার মনে আছে ছোড়দ।, হাওড়া মোটর ডাকাতির কথা! 

সেখানেও দশ হাজার টাক। নিয়ে পালাবার লময় একই ব্যবস্থ। 
করেছিলাম । 

মোটর নেই। অথচ মোটরের হণ বাজিয়ে পাড়ার লোক আর 

পুলিশকে ধেশাক। দিয়ে মোটর ভাকাতি বলে চালিয়ে দিয়েছিলাম । 

ইহা নরেন, অতুল আর অমরের' উর্বর মস্তিষ্ষের আবিষ্ষার। 

পুলিশ আজও এই রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারেনি। এই 
ভাবে বিপ্লবীরা পুলিশকে বিভ্রান্ত করে নি কাজ চালিয়ে, 
যেভেন। সত্যিই রোমান্টিক ! 
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১৯১৫ সাল, ৯ই সেপ্টেম্বর । 
বিশেষ প্রয়োজনীয় বৈপ্রবীক কাজে বালেশ্বরে এসেছেন যতীল্জ্র 

নাথ। সঙ্গে আছেন চিত্তপ্রিয়, যতীশ, নীরেন আর মনোরগ্রন। 

দিনের কান্জ শেষ করে যতীনদ। গল্প করছেন বন্ধুদের সে । সবাই 

পাটির লোক। 

এমন সময় যতীশ হস্ত দস্ত হয়ে ছুটে এল। 

দাদা, সর্বনাশ । পুলিশ খবর পেয়েছে ! আপনি এসেছেন। 

দাদ। তেসে বললেন.__ 

তার জন্ত ভাবছিস কেন? একটা নৌক। ঠিক করে আয়। আজ 

কৃষ্ণ পক্ষের রাত। নদী পথে পালাব। কোন অস্ুবিধা হবে না। 

তাই ঠিক হোল। অত্যন্ত গোপনে একট! ডিঙ্গি জোগাড় কর! 
গেল। 

সন্ধ্যার একটু পর। চারজন অন্ুগামীসহ যতীন্দ্রনাথ বাড়ী থেকে 

বেরিয়ে পড়লেন। 

যতীঙ্্নাথ চলেছেন নির্ভয়ে । তার অভিধানে ভয় বলে কিছু 

নেই। 

বিপ্লবী ভারতের প্রাণপুরুষ এই যতীল্্রনাখ। 

বুড়ি বালামের তীর। জায়গাটার নাম কাণ্তিপোদা। সবাই 

কাছাকাছি পৌছে গেছেন । চারিদিকে ছুর্ডেছ্য অন্ধকার। পাশের 
সান্গুষটি পর্যন্ত দেখা যায় না! 

আর একটু এগুলেই হয়। একবার কোন মতে নৌকায় চড়ে 
বস্্তে পারলে-ব্যস । আর কে পায় তাদের। চল, চল, এগিয়ে 

চল। 

হঠাৎ গুড়,ম, গুড়,ম বন্দুকের আওয়াজ । 
কানের পাশ দিয়ে গুলী বেরিয়ে গেল 
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যতীন্দ্রনাথ বুঝলেন। পুলিশ তাদের ঘেরাও করেছে। আর 
পালাবার পথ নেই। 

চিত্ত, প্রস্তুত হও । যুদ্ধের জন্য । বালির পরিখা খুড়ে ফেল। 
সম্মুখ সংগ্রামে প্রাণ দিতে হবে। এছাড়া আত্ম-রক্ষার আর 

পথ নেই। 

তখন পরিখার অন্তরালে শুয়ে পড়লেন সবাই। শুরু হোল 

প্রচণ্ড খণ্ড যুহ্ধ। নৈশ গগণ ভেদ করে, সে কি ভয়াবহ আর্তনাদ । 

একট বুলেট চিত্তপ্রিয়ের বুক ভেদ করলো । বুড়ি বালামের 
তীর শহীদের রক্তে রঞ্রিত হোল। উঃ দাদ1, বলে চিত্ত মাটিতে লুটিয়ে 

পড়লেন। 

চিত্তপ্রিয় শেষশয্যা নিলেন । তখনও যতীন্দ্রনাথ যুদ্ধ চালিয়ে 

যাচ্ছেন বীর বিক্রমে । 

গুলী ফুরিয়ে এল। যতীন্দ্রনাথ বীরের বাঞ্থিত মৃত্যু বরণ 

করলেন । আর রক্ষা করা গেল না। 

বতীশ, নীরেন ও মনোরঞ্জন ধরা পড়লেন। দুর্দান্ত প্রতাপ 

ইংরেজের সুশিক্ষিত গুর্থ সৈন্য দলের সঙ্গে ভারা পেরে উঠলেন ন।। 
তাদের সম্মুখ যুদ্ধে পরাজয় হোল । বাংলার গৌরব রবি হোল অস্তমিত। 

বিচারে নীরেন ও মনোরগ্তন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হোলেন। ষতীশকে 

যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তরের আদেশ দেওয়া হোল । 

যতীন মুখার্জার মৃতদেহ পাওয়া যায়নি। সুভাষ চন্দ্রের ন্যায় 
তার মৃত্যু আজও রহস্যাবৃত। 

যতীন মুখাজীর জ্যেষ্ঠ পুত্র তেজেনের সহিত লেখকের এই 
্বত্যু সম্পর্কে আলাপ হয়েছিল । 

তেজেন বলেছিলেন,_-মা সুদীর্ঘ বারো বছর বাবার আগমনের 

“ প্রতীক্ষায় ছিলেন । 

আন্দামান ফেরত অগ্নিযুগের উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাস! 

করেছিলাম । 
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উপেন দা, আপনি এ বিষয়ে কিছু জানেন কি? 
উপেনদা বলেছিলেন,__আমি টেগার্ট সাহেবকে পরে একদিন 

জিজ্ঞাসা করেছিলাম । টেগার্ট বলেছিলেন,-- 
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বুড়ি বালামের তীরে বিপ্লবীদের এতিহাসিক পরাজয় ও বিপর্যয় 

ঘটলে৷। ফলে রাজনৈতিক দলে চরম হতাশা ও নৈরাশ দেখ! দিল । 

ইংরেজের চণ্ড নীতির সাময়িক জয় হোল। 

নরেন তখন লুকিয়ে .আছেন। তিনি শুনে বললেন,-_-এ ষে 

বিন! মেঘে বস্জাঘাত। কিন্ত বিপ্লবীদের কাদলে ত চলবে না। লম্মুখ 

যুদ্ধে সেনাপতি প্রাণ হারিয়েছেন। এত পরম গৌরবের কথা । 

আমাদের আবার নতুন উদ্যমে প্রস্তুত হতে হবে। আমাদের 

আরব্ধ কর্ম আজও অসম্পূর্ণ । দাদার পথ অনুসরণ করতে হবে। 

নরেন গেলেন ছু নম্বব ছিদাম মুদ্দি লেনে । বিপ্লবী নায়ক অতুঙ্ 

ঘোষের বাড়ীতে । গোপনে উভয়ে অনেক পরামর্শ হোল। সমস্ত 

দায়িত্ব এখন তাদের মাথায়। 

নরেন বললেন*_বিপ্লণীর অভিধানে পরাজয় বলে কোন কথা 

নেই। আমি চল্লাম বাটা-ভিয়া। এবার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া হবে 
আমার কর্মকেন্দ্র । বিপ্লবের রুদ্র বিষাণ বেজে উঠবে । 

তারপর অনেক দ্বিন নরেনের কোন খোজ খবর নেই। নরেন 

গোপন পথে বাটাভিয়। পৌছুলেন। ত্বার উৎসাহ, কর্মতৎপরতা এবং 
উৎকগ্ঠার অস্ত নেই । অন্ত্রসংগ্রহ করতে হবে। দেশের মুক্তি চাই । 

তাই সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষের সঙ্গে নরেন ঘন ঘন দেখা করলেন । 

তখন প্রথম মহাযুদ্ধ প্রচণ্ড বেগে চলেছে! জার্মান সাবমেরিণ 

এমডেন ভারত সাগরে বিপর্যয় স্থ্টি করছে। 

সুতরাং জার্মান কতৃপিক্ষ অস্ত্র সরবরাহে সহজেই প্রতিশ্রুতি 

দিলেন। কারণ ইংরেজ তখন প্রায় কাত হয়ে পড়েছে। নবার মুখে 
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এক কথ।--হেল৷ হ্যায়, হেল! হায়, “দমক দে, দমক দোও-গিরজায়েগা। 

জার্মান কন্সাল বললেন,--ছু তিন খান! জাহাজ ভতি করে অস্ত্র 
ও রণ-সম্ভার আমি ভারতে পাঠাচ্ছি। তোমর মাল নামিয়ে নেবে। 

নরেন এই সংবাদে উৎফুল্ল হয়ে কলকাতার চীনে বাঞ্জারে অবস্থিত 
হারি এগু সন্সকে গোপন পথে সংবাদ পাঠালেন, 

হরিদা, লোক মারফত চল্লিশ হাজার টাক! পাঠাচ্ছি। টাকা 
ভার্সান কনসালের কাছ থেকে আদায় করেছি । মাল নামবে সুন্দর 

বনে। তিন জাহাজ মাল যাবে। 

প্রথম জাহাজ খানার নাম এনিলাসেনে ৷ 

এ ছাড়াও আর হৃখান1! জাহাজ ধাচ্ছে। তার একটার নাম 

পেয়েছি । তার নাম হেন্রি এস্। খুব সাবধানে ব্যবস্থা করবেন। 

অস্ত্র লুকিয়ে রাখ! ব্যাপারে দাদার একটা স্কিম ছিল। 

হিমালয় পাহাড়ের গুহার মধ্যে অস্ত্র.লুকিয়ে রাখতে হবে । কাক 

পঙক্ষীও টের পাবে না। 

জগাদা, সাতকড়ি ও মন্সথকে খবর দেবেন। তার৷ ব্যবস্থা করবে। 

কিন্ত দেশের হূর্ভাগ্য। শেষ পধ্যস্ত ইংরাজ ও তার মিত্র 

পক্ষের সতর্ক দৃষ্টিও তৎপরতায় অন্ত্রভতি জাহাজ নির্দিষ্ট দিনে ভারতের 
উপকূলে এসে পৌছুতে পারলো ন1। 

নরেন বাটাভিয়ায় বসে এই ছুঃসংবাদ পেলেন । 

কিন্তু বিপ্লবীর ইতিহাসে পরাজয় বলে কিছু নেই। 

খবর পেলেন, ইন্দোনেশিয়ায় ক'খান! জার্মানীর যুদ্ধ জাহাজ 
আটকে পড়ে আছে। 

গোপনে আবার চেষ্টা শুরু করলেন। সেই সব অস্তরীণ জাহাজ 

থেকে মাল কি ভাবে পাগর কর। যাবে। জার্মান কনসালের অফিসের 

লোকদের সঙ্গে গোপনে ষড়যন্ত্র করলেন। তারাও অবশ্য যথেষ্ট 

সাহায্য করলেন। কিন্তু সুবিধা হোল না। 

নরেনের দুঃখ হোল । 



এম. এন, রায় ১ 

জার্মানর! শুধু সুখে প্রতিশ্রুতি দেন। আর আসল কাজের সময় 
পেছিয়ে যান। বোধকরি ভারতীয় বিপ্লবীদের জার্মান কর্তৃপক্ষ 
বিশ্বাস করতে পারেননি । 

তার জন্য পরে অবশ্য তাদের আপশোষ করতে হয়েছিল । কিন্তু 
তখন আর উপায় ছিল না। 

গুপ্ত সমিতির কাজের জন্য ভোলানাথ চ্যাটার্জীকে বাস্ককে আগেই 
পাঠাতে হয়েছে । 

বাঙ্নক একটা বৃহৎ আন্তর্জাতিক শহর। শহরের একটা বড 

হোটেল। তারই তিন তল্লার একট! ঘরে ভোলানাথের থাকবার 

ব্যবস্থা হয়েছে। 

একদিন সকালে অপ্রত্যাশিত ভাবে নরেন সেখানে এসে হাজির । 

ভোলানাথবাবু, বাঙ্কক, সাংহাই আর প্রাচ্যের সব বড় শহরেই 
বড় অফিসার আর কন্সাল আছেন। তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে শীস্ত 
দেখা করবার একটা ব্যবস্থা! করুন। তা ছাড়া এখানে যে সব 

ভারতীয় আছেন। তাদের সঙ্গেও দেখা করুন। তারা আপনাদের 

কতট! সাহাধা দিতে পারেন । এখানে বসে বৃটিশ নিধন যজ্ঞ শুরু 
করবে! । 

বেশ! আপনি এখানে কয়েকদিন থাকুন। দেখি আমি কি 

করতে পারি। 

কিন্তু ছুঃখের কথা । কিছুই করতে পারা গেল না। কয়েকদিন 
পরে ভোলানাথ গোপনে খবর পেলেন। পুলিশ জানতে পেরেছে । 
ভুর্দান্ত বিপ্লবী নরেন বাঙ্ককে এসেছেন। তার। নরেনকে ধরবার জন্য 

ফাদ পেতেছে। একদিন বিকেলে ও দেশের একট! অচেনা লোক 

নরেনের হাতে এক টুকরে! কাগজ দিয়ে গেল। নরেন উল্টে পাল্টে 
দেখলো 

নাম নেই। তাতে শুধু এই টুকু লেখা, আজই পালান, রাতে 
আপনার ছোটেল সার্চ হবে। আপনাকে গ্রেপ্তার করবে । 



২ এম. এন, বায় 

সেদিনই সন্ধ্যায় নরেন মুসাফির সেজে । পিঠে কম্বল আর 
বিছান৷ বেঁধে অনিরদিষ্টের পথে যাত্রা করলেন। 

রাত্রে পুলিশ নরেনের হোটেল তোলপাড় করে খানাতল্লাসী 
করলো৷। পাখী তার আগেই খাচ। থেকে পালিয়েছে । 

দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি সে দেশ লব খু-জিয়।। 
১৯১৫ সালের অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ). 
অনেক ভারতীয়'বিপ্রবী সুমাত্রায় লুকিয়ে আছেন । 

মীদান তখন স্তুমাত্রার রাজধানী । মীদান বড শহর। সেখানে 

একট1 বড় হোটেল আছে । হোটেলটির নাম হ্যারিসন এগ ক্রস্ফিল্ড । 
এই হোটেলটি হোল আন্তর্জাতিক গুপ্ত চবদের একট! বড় আড্ডা । 

সম্প্রতি হু'জন ভারতীয় বিপ্লবী মীদানে পালিয়ে এসেছেন। 

তাদের এক জনের নাম কুমুদ যুখাজাঁ, আর এক জনের নাম 

সুকুমার চ্যাটাজ 
হঠাৎ একদিন কুঘুদের নামে একখানা চিঠি এল। লিখেছেন 

সুমাত্রার কোন এক শন্তর্জাতিক ক্লাবের সেক্রেটারী । তিনি কুমুদকে 
একটা হোটেলে নিমন্ত্রণ করেছেন ! 

কুমুদ খুলি হয়ে নিধণরিত সময়ে সেই হোটেলে উপস্থিত হোলেন। 
ভাবলেন বিদেশে এই নব লোকদের লঙ্গে পরিচয় থাকা তাল। কিন্তু 
হোটেলের ভিতর ঢোক! মাত্র একট। আশ্চর্য কাণ্ড হয়ে গেল। য৷ 

কুমুদের সুদুর কল্পনাতেও ছিল না। 

ছ'জন চীনা পেছন দিক থেকে এসে হঠাৎ তাঁর চোখ ও মুখ বেধে 
ফেললো । 

কুমুদ ভয়ে ঘাবড়ে গেল। তখন তার বাধ দেবার শক্তি নেই। 
তার! তাকে মেই অবস্থায় ধরে নিয়ে হাঞ্জির করলো এক ইংরাঙ্জ 

গুগুচরের সামনে । 



এম এন রায় ৬ও 

তিনি চোখ লাল করে বললেন,--ষ! জান বল, নচেৎ তোমাকে 

খুন করবো । কুমুদ ভয়ে ভয়ে বিপ্লবীদের সব গোপন খবর বলে 
দিল। নরেনের কিছু কিছু খবর তারা কুমুদের কাছে পেল। 

ন্ুকুমারকেও তার কায়দা! করে একদিন রাস্ত! থেকে ধরে নিয়ে 

যায়। তারও সেই একই অবস্থা হয়। 

ভূপতি মজুমদারও একদিন তাদের ফাদে পড়ে ছিলেন। তিনি 
চালাকি করে পালিয়ে আসেন। 

নরেনকে মাঝে মাঝে প্রয়োজনীয় কাজে ন্ুমাত্রা আসতে হোত । 

ভ্বার কাছে এই সব খবর পৌছে গেল । 

তাই নরেন খুব সাবধানে ও সতর্ক হয়ে চলাফেরা করতে 

লাগলেন । 

বুঝলেন, ইংরাজ তাকে ধরবার জন্য সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় 

বৃহৎ জাল ফেলেছে । পালান কঠিন। তাই শেয়ানে শেয়ানে 

কোলাকুলি চললে! । তাই বলে বিপ্লবের কাজ বন্ধ ছিল ন|। 
নরেন বাটাভিয়াতে গোপন নামে একটা ছোট হোটেলে, 

থাকতেন । সেটা ছিল ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রধান কার্যালয় । 

সেই হোটেলে সেন্ট জী জং নামে একজন চীন! কাজ করতেন। 

সবাই তাকে জানতো, চাইনিজ কুক বলে। আসলে তিনি ছিলেন 

একজন চীন! গগ্ুচর । আর গ্রবাী ভারতীয় বিপ্লবীদের পরম বন্ধু। 

তার সঙ্গে বিভিন্ন দেশের আস্তর্জাতিক গুগ্তচরদের খুব আতাত 

ছিল। ভদ্রলোক খুবই বুদ্ধিমান ও চালাক । 

রাসবিহারী বন্থুর সঙ্গে তার খুব যোগ ছিল । ভারতীয় বিপ্লবীদের 

ভিনি বথেষ্ট সাহায্য করতেন । গোপনে পরামর্শ দিতেন । 

নরেন বহু বিপদের হাত থেকে তার সাহায্যে রক্ষা পান। 

জী জং এর সঙ্গে কপিকাতার হারি এণ্ড কোম্পানীর বাটাভিয়? 

এজেপ্টেরও যোগছিল। তার আঙল পরিচয় কেউ জানতো না। 
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নরেন সেই হোটেলে আছেন। আর চেষ্টা করছেন কি ভাবে 

'অস্ত্র সংগ্রহ করবেন। আর ইংরেজকে ভারত থেকে তাড়াবেন। 
জীজং খবর দিলেন। 

জার্মান কন্সাল এখন ম্ুরাবায়া আছেন । আপনি সুরাবায় যান। 

আপনি আর একটা কার্জ করবেন। জার্মান কনসালের ভাই। 
তার নাম কাউণ্ট হেলফেরিক্। তার সঙ্গে অবগ্তই দেখা! করবেন। 
তিনি আপনাকে সাহায্য দেবেন। আমি হেলফেরিককে গোপনে 

বলে দিয়েছি । তিনি একজন বৃটিশ বিদ্বেষী । 

নরেন স্ুরাবায়া গেলেন। দেখা করলেন কনসালের সঙ্গে । 

তাকে বোঝালেন,--এখন যুদ্ধ চলছে। ইংরাজ খুব বিব্রত। ভ'বতের 
লোক ইংরেজকে চায় না। এই সুযোগ । ভারত আপনাদের সাহায্য 
চায়। আমরা সশস্ত্র বিশ্রোহের জন্য প্রস্তুত । 

কিন্ত কনসাল কোন আগ্রহ দেখালেন না। শুধু বললেন -আচ্ছ। 

ভেবে দেখি । কেমন যেন উদাসীন ভাব । 
নবেন কাউন্ট হেলু ফেরিকের সঙ্গে গোপনে দেখা করলেন । 

তিনিও ভেতরে ভেতরে অনেক চেষ্টা করলেন। সকল প্রচেই।ই ব্যর্থ 

হোল। 

আর একট! দুর্ঘটনা! ঘটে গেল। 

সেই সময় পেণাংএ একজন ভারতীয় বিপ্লবী ধরা পড়েন । তাকে 

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কাজের জন্য রাসবিহারী বন্থু পাঠিয়েছিলেন ' 
পুলিশ তার ওপর কঠোর নির্যাতন করে । তিনি বাধা হয়ে অনেক 

গোপন তথ্য বলে ফেলেন। ফলে চারিদিকে সার্চ আরম্ভ হয়। বনু 

ভারতীয় বিপ্লবী ধর। পড়েন। বিচারে তার ফাঁসী হয় । 

নরেন পলাতক “আসামী । তিনি আর বাটাভিয়াতে থাকতে 

সাহস করলেন ন।। 

আরও খবর পেলেন। গোয়েন্দ। পুলিশ জাভা, সিঙ্গাপুর, 
বোণিও ও সুমাত্রা সবত্র তার ওপর কড়৷ নজর রেখেছে । 
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কিন্ত কোথায় যাবেন? 

নরেন ভাবতে বসলেন। দেশে ফেরার সব পথ বন্ধা। ভারতে 

বিপ্লণী দল ছত্রভঙ্গ । কি করবেন? 

পথে ভোলানাথ চ্যাটাজখুর সঙ্গে দেখা। 

ভোলানাথ বাবু,-সব পণ্ড হোল। এবার ভাবছি, অন্য দেশ 

থেকে অন্তর সংগ্রহের চেষ্ট। করতে হবে। ভারতের ছুর্ভাগ্য, কেউ 

ভারতের বিপ্লীদের বিশ্বীলম করে না। সাহায্য করতে চায় না। 

কোথায় যাবেন ? 

তাই ভাব'ছ, ৬লারের দেশ আমেরিকায় গেলে কেমন হয় । 

নরেনের বুক বিপ্লবের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে । তার 

পক্ষে চুপ করে বসে থাকা আর সম্ভব নয়। 

নগ্পেন সাতে শুয়ে আছেন ঘুম আসহে না? মনের অবস্থা 

পাগলের ম5। একটু তন্দ্চ্ছন্ন হয়েছেন মাত্র | এমন সময় চোখের 

সামনে স্পছ& দেখলেন একখানা অতি পরিচিত মুখ । 

সে মুখ শ্রদ্ধেয় নেতা -যশীন্দ্রনাথের। ভিশি “যন বলছেন, 
নরেন, তুমি আমেটিকায যাও। পরাধীন ভারতের মুক্তি যজ্ঞের পথ 

প্রসারিত হে!ক। আমাগ আবীবাদ নাও । 

নরেন লাফিয়ে উঠলেন । 

দাদার শশীবাদ পেলাম । আর ভাববার কিছু নেইট। 

বন্দেমাত:। 

নগ্েন এবার নুর অজানা পথে এক! পাড়ি দ্রেনেন। এই তার 
সংকল্প । 

বাটাভিয়ার প্রতিটি রাজপথ গুপ্তচরে ভতি। শহরের গোয়েন্দা 

পুলিশ ছায়ার মত তার পেছনে দ্বুবছে । 

তাহ নখেনকে মাত্ম গোপন করে খুবই সতর্ক হয়ে এবং সাবধাতন 

পথ চলতে হচ্ছে । তবুও ভয়। কখনকি হয়। 

পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালাতে হবে । সেই চেষ্টাই চলছে। 
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সে দিনটির কথা জভও মনে পড়ে । 

১৯১৫ সাল, ২৮শে নভেম্বর। 

নরেন হোটেলের লাউঞ্চে একাই বসে আছেন। আর মাঝে 

গাঝে ঘড়ি দেখছেন। 

সারাদিন ভুর্যোগ। দুপুর থেকে প্রচণ্ড বৃষ্টি আরম্ভ হোল; 

ঘরের বার হয় কার সাধ্য। 

সন্ধ্যা হয়ে এল। হোটেলের সামনে একখান! সাইকেল এসে 

ধামলো। 

উদর্শিপরা সরকারী কর্মচারী । ডাক ও তার বিভাগের পিয়ন 

হাতে একখানা টেলিগ্রাম । লাউঞে অবস্থিত নরেনের হাতে 

টেলিগ্রাম দিয়ে পিয়ন নীরবে চলে গেল । 

যুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে । বেশ রাত্রি হয়ে এল । যে যার কাজে ব্যস্ত। 
এমন সময় রেশমী সিক্কের বাহারী লুজী পরে এক বর্মী হোটেলের' 

লাউঞ্চ থেকে বেরুলেন। তার পিঠে একটা মস্ত বোঝা । হাতে 

একটা লাঁঠি। মাথায় সিক্ষের রুমাল বাপ । 

হোটেল পেরিয়ে বেশ কিছুক্ষণ তিনি আপন মনে হাটলেন। 

ভরপর দেখতে পেলেন। পথের ধারে একট। ঘোড়ার গাড়ী দাড়িয়ে 

অ+ছ । এই ছুর্যোগের মধ্যেও গাড়োয়ান ছাদে বসে। 

বিন! বাক্যব্যয়ে বর্মী গাড়ীতে উঠে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রব্গ 
বৃষ্টির মধ্যে গাড়ী অদৃশ্য হয়ে গেল। 

তারপর এ পথ, সে পথ ঘুরে গাড়ী একটা! নদীর ধারে এমে 
্াড়াল। 

শহরের শেষ প্রান্তে একট। ছোট নদী। সে দ্িকট] খুব নির্জন । 

এমনিতে খুব কম লোক সে পথে চলে। তার উপর আজ এই, 

ছুর্যোগ । জন মানবের চিহু নেই। 
নদীর ধারে অসংখ্য ঝাউ, পাম আর ইউকেলিপটাস গাছ) 

তা ছাড়া চারিদিকে নান! জাতীয় ছোট ছোট গাছের বন। 



এম, এন, বায় ৬৭ 

নদীর ঘাটে একট। সাম্পান। গাছের সঙ্গে একটা দড়ি !দয়ে 
সেটি বাধ।। 

নদীর ছুর্দাস্ত আ্োত। তার ওপর মুষলধারে বু্ি। প্রবল 
জলজ্রোতের বেগে সাম্পান খানি ছুরন্ত £ছলের মত দাপাদাশে করছে। 

বটি সাম্পানে লাফিয়ে চড়ে বসলেন। তারপর ক্ষিগ্রহস্তে 

দড়ি খুলে হাল ধরলেন । যেন কত দিনের পাকা মাঝি । সাম্পান 

সুহূর্ের মধ্যে তিনটে পাক খেয়ে সামনের দিকে তীরে বেগে ছুটলো! । 
ঘণ্টার পৃরর ঘণ্ট। এই ভাবে চললো! । 

পাকা সুদক্ষ মাঝির মত বর্মীটি নিভণাবনায় হাল ধরে চুপ করে 
বসে রইলেন । শুধু প্রবল জল শআ্োতের এবটনা ভার্তনাদ। 

আর মামনে সীমাহীন অগাধ অন্ধকার জলরাশি । সাম্পান নদীর 

ওপরে তীর বেগে ছুটছে । এই ভাবে ত্রিশ চল্লিশ মাইল পার 

হোয়ে গেল। এবার ডান দ্রিকে একটা ছোট খাল। বর্মী 

সাম্পানখানাকে খালের মধো ঢুকিয়ে দিলেন। তখন রাত্রি অনেক 
হয়েছে । 

এই ভাবে আরও এক ঘণ্ট! কেটে গেল। খালের শেষ প্রান্তে 

একখাঁন। ছোট কাঠের ঘর। চারিদিকে বনজঙ্গল। 

বাইরে ঘন অন্ধকার। পাশের লোক দেখা যায় না। দৃরে 

একট আলে দেখ! গেল। ঘরের ভেতর একট কেরোসিনের ডিবে। 

টিম টিম করে জ্বলছে। 

সাম্পানখানাকে দড়ি দিয়ে একট! গাছের ডালে বেঁধে বর্মী 
ওপরে উঠে এলেন। 

তারপর দরজায় টোক। দিয়ে আস্তে আস্তে ডাকলেন, মং মং। 

দরজ। খুলে একজন বর্মী বেরিয়ে এল। 
তখন ছুজনে ছুর্বোধ্য বর্ণ ভাষায় কিছুক্ষণ আলাপ হোল । 
ঘরের ভেতরে তিন চারটি ছেলে মেয়ে তখনও খেলা করছে। 

ভার মধ্যে একটা শিশু কিছুক্ষণ আগে একট! অপকর্ম করে ফেলেছে। 
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সেই ময়লা তখনও পরিক্ষার হয়নি। অসংখ্য মাছি তার ওপর ভন্, 
ভন্ করছে। 

খানিক পরে মংয়ের স্ত্রী একটা সানকিতে করে শুটকি মাছের 

ঝোল আর মোটা মোট' লাল চালের ভাত সামনে ধরে দিয়ে গেল। 

জায়গাটি যেমন অপরিষ্কার, বৌটি তেমনি নোঙরা। 

অতিথি কিন্তু পরম পরিতোষ ও পরিতৃপ্তির সঙ্গে সেই শুটুকি 

মাছের ঝোল, আর সব ভাতকটি খেয়ে নিলেন। যেন কতদিন 

খাওয়া হয়নি । যেন শুটকি মাছ অতি উপাদেয় খাছ । 

তারপর হেসে বললেন, মং, তোমার স্ত্রীর হাতের রান্ন। বড় 

চমত্কার । 

মং হাসতে লাগলে। ৷ 

একটি মাত্র কাঠের ঘর। 

মংয়ের তিন চারটে ছেলে মেয়ে । স্ত্রী আর সেনিজে। ঘরের 

মধো একট! ব!শের মাচ।। 

আঠিথিকে সেই মাচার ওপর একট! চাটাই বিছিয়ে 'দল। তিনি 

পরম আরামে ও তৃপ্ততে ঘুমিয়ে পড়লেন। আর মং স্ত্রী পৃত্রদের 

নিয়ে মাচার তলায় শুলেন। 

ভোর হবার আগেই দুজনে উঠে পড়েছেন। সাম্পান চেপে 
প্রায় কুড়ি ত্রিশ মাইল নদী পথের রাস্তা গোপনে উভয়ে পার 

হোলেন। 

তাঞপর দেখান থেকে লম্বা পাড়ি দিলেন। অজানা পথের 

উদ্দোশ্যে যাত্র। শুরুভোল। 

এই গল্পটি একদিন অমর চ্যাটাঞ্জ্শু আনাদের বলছিলেন। গল্পের 

শেষে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো । নরেনের উদ্দেশ্যে বললেন,-_. 

শরৎচন্দ্র পথের দাবীতে তোমার নাম দিয়েছিলেন সব্যসাচী । আসল 

নামটি দিতে ঠিনি বোধকরি ভয় পেয়েছিলেন। পাছে তোমার 

ক্ষতি হয়। 



আজ আর সে ভয় আমাদের নেই। তাই আজ নিঃসংকোচে 
গর্ব করে বলি,_নরেন, তুমিই আমাদের পথের দাবীর সব্যসাচী । 

বহুক্ষণ পরে একট? দ্বীপে এসে সাম্পানখানি থামলো । সেখানে 

জাহাজ বাধা । আগে থেকে ব্যবস্থা ছিল। 

পোষাক আর নাম ছুই বদলালেন। সঙ্গে আছে জাল পাশপোর্ট। 

এবার নতুন নাম। হরি সিং। চাপদাড়ী। লম্বা চুল। হাতে 

লোহার বাল! । কে বলবে শিখ ছাড়! আর কিছু। 

আসল নাম নিজেই ভুলে গেলেন। জাহাজে উঠলেন । সম্ত। 
মাল-বাহী চীনে জাহাজ। অনেক ঘাটের জল খেয়ে গন্তব্যস্থলে 

পৌছুবে। উপায় কি? 
লক্ষ্য ভলারের দেশ আমেরিকা । কোন সহায় নেই । সম্থল 

নেই । একেবারে নিঃন্ব। শুন্য হস্তে হরি সিং খিশ্ব- পরিক্রমায় 

বেরিয়েছেন। 

বিপ্লবের আগুন পাথেয় করে হরি সিং একাকী চলেছেন। 

হরি দিং জাহাজে বসে বসে ভাবছেন। বিপ্লবী বন্ধু সুকুমার 
ফিলিপধইনে থাকেন না? তা ছাড়া আমার কলকাতার ক'জন 

বন্ধু ম্যানিলায় আছেন । তার মধ্যে ছুঙ্জন সে দেশের খিশ্ববিছালায়ের 

অধ্যাপক। তাদেপ কাছে সাহায্য চাইতে হবে। 

ফিলিপাইন কয়েকটা দ্বীপের সমষ্টি। তাদের জাহাজ থামলে! 

মিন্ডোরা বলে একট। জায়গায় । 

কিন্ত ভয় হোল। কি জনি হয়ত বৃটিশ গোয়েন্দা পুলিশ ওত 

পেতে বসে আছে। ভয় সর্বত্র । দেশকে ভালবাস! কত বড় অপরাধ । 

তাই নান বন্দর ঘ্বুরে । নানা মানুষের সঙ্গে মিশে । নান! 

ছল চাতুরি করে। এক ছৃর্ধোগপুরণ অপরাছু তিনি মাণিলায় এসে 

নামলেন। 

যে সব বন্ধুদের ধরলে কাজ হবে ভেবেছিলেন; কারক্ষেত্রে 

দেখা গেল তারা সবাই সরে পড়েছেন। 
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কে বিপদের ঝুকি ঘাড়ে নিতে চায়? 

তনে একট] কাজ হোল । 

ম্যানিলাতে একটা খবর পেলেন। সান-ইয়াৎ সেন জাপানে 

পলাতক জীবন যাপন করছেন! তিনি ১৯১৩ সালের নান্কিন 

বিভ্বোহের পর চীন ছেড়ে পালিয়ে যান । 

চীনের বিপ্লবী জাতীয় নেতা সান-ইয়াৎ “সন । নরেন ভাবলেন,-- 

ভার কাছে নিশ্চয়ই কোন সাহাষা পাওয়া যাবে । তার সঙ্গে দেখা 

করার বিশেষ দরকার । 

সান-ইয়াৎ-সেগ 
১৯১২ সালে চীনে মাঞ্চু রাজতন্ত্র ধ্বংস হয়। আর গণ-জন্ 

গ্রতিষ্টিত হয়। সান-ইয়াৎ সেনকে সই গণ-নন্ত্রের প্রথম সভাপতি 

করা হয়। কিন্তু তথ। কথিত গণ তন্ত্রের পেছনে সে'দন জন-গণের 

কোন সমর্থন ছিলনা । সে জন্য নতুনভাবে জন-গণের গণ-তস্ত্রাকে 

প্রতিষ্ঠিত করার জঙন্ত চীনে ছ্'বার বিপ্লব হয়। দ্বিতীয়বার নান-কিন 

বিদ্রোহে সান-ইয়াৎ-সেনের পরাজয় ঘটে । তিনি চীন থেকে পালিয়ে 

যেতে বাধ্য হন। 

বিপ্লবী সান-ইয়াৎসেন ১৯১৩ সাল থেকে পালিয়ে জাপানে 

আছেন। ] | 

নরেনের তার সঙ্গে দেখা করা খুব দরকার। সেজন্য তাকে 

একবার জাপানে যেতে হবে! কিন্তু মক্ষিল হয়েছে জাপানকে শিয়ে ! 

জাপান স্বাধীন প্রাচ্য জাতি। প্রগতিশীল ও সম্পদশালী । সবই 

ঠিক। কিন্ত জাপান ইংরেজের মিত্র। ভারত সম্পর্কে উদাসীন । 

স্বতরাং জাপান ত ভারতীয় বিপ্লবীকে কোন সাহায্য দেবে না। 
এক বন্ধু বললেন, সাহায্য ত দেবেই না । বরং সঙ্গে জাল 

পাশপোট' আছে জানতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করবে। আর 

আপনাকে ইংরেজের হাতে তুলে দেবে । 
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আর একজন বলনেন,_- শুধু তাই নয়। আপণি একগ্ 
পলাতক বিপ্লদী আসামী। 

তাহলে? ধরা পড়লেত সব প্লান মাটি। 

কিন্তু আমাকে ত জাপানে যেতেই হবে। বিপ্রবীকে সব সঙ্গ 

(পদে? ঝুকি ঘাড়ে শিতে হয়। 

নুপাবারায় ছু'জন পুলিশের গুপ্ত$রকে প্রয়োজনে গুলী করে 

আমাকে মারতে হয় নি? 

জাহাজে বসে এই সব কথাই নরেন ভাবহিলেন । শেষে জাপানে 

যাওয়াই ঠিক করলেন! 
শুধু সাবধানে ও সতর্কতার সঙ্গে এগুতে হবে। 

আবার নাম পংপ্ট'লেন। এবার নতুন নাম মিঃ হোয়াইট । 

১৯১৬ সাল, ই জানুরারী। কোলে ন্দরে জাহাজ থামলো! 

ব্ছু লোক নামলো । চীনা, জাপানী, বম, ইন্দোনেপিয়ান, - 

মালয়বাসী, ভারতীয় আরও কত। 

মিঃ হোয়াইট নামলেন । সঙ্গে অবশ্য জাল পাশপোর্ট । সুন্দর 

স্থচেহারার এক ভদ্রলোক । জাপান দেখতে এসেছেন। প্রভা 

হাসার হাজার খিদেশী টুরিষ্ট জাপানে বেড়াতে আসেন। 

পুলিশ ও কাষ্টমস্ মনে করলো এ৪ তেমনি একজন টুরিস্ট ' 

কোন সন্দেহ করলো না । 

সকলে€ সঙ্গে হেসে কথা বলতে বলতে রাস্তায় এসে দাড়ালেন 

ভদ্রলোক । 

তারপর ট্রেনে চেপে টোকিও এন! বিরাট টোকিও । 

পঞ্চাশ লাখ মানুষের কর্মচঞ্চল এই শহর টোকিও। অবশ্ঠ আজ 

টোকিও লোক সংখ্যায় পৃথিবীর বৃহস্তম শহর। চারিদিকে সম্পদ ও 
সমৃদ্ধির স্বাক্ষর । 

সামনেই একখান! ট্যাকৃসী। চড়ে বসলেন। 
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সান-ইয়াৎ-সেনের ঠিকানা আগে থেকে সংগ্রহ করা ছিল। 

অস্থবিধ! হোল, ন]। 

শহরের শেষপ্রাস্ত। একট। কাঠের বাংলো । জাপান ফুলের দেশ । 
বাড়ীর সামনে একটি ছোট সুন্দর ফুলের বাঁগান। রং বেরংএর 
মরণুমী ফুল। বেশ রোদ উঠেছে। শীতের রোদ । ভারী আরামদায়ক । 
সান-ইয়াৎসেন বাগানে বসে সেদিনের খবরের কাগজ খান! 

পড়ছিলেন। 

দরজায় বেল-টিপতেই একটা চোদ্দ পনেরো বছরের স্ু্রী। চীন: 

ছেলে বেড়িয়ে এল। | | 

নরেন তার হাতে একখান শ্রিপ দিলেন। তাঁতে লেখ! ছিল। 

আমি একজন ভারতীয় । আপনার সঙ্গে দেখ। করতে চাই। 

কিছুক্গণ পরে ছেলেটি সান-ইয়াৎ-সেনের কাছে নরেনকে নিয়ে 
এল ।॥ একটু মিষ্টি হেসে তিনি তাকালেন । 

নরেন বললেন,_-আমি একজন ভারতীয় বিপ্লবী । রাস বিহানী 
বন্থুর সঙ্গে কাজ করেছি । আপনার কাছে আমি কিছু অস্ত্র ও 

রণ সম্ভার চাই। আমি শুনেছি ভারত-বর্মা সীমান্তে অবস্থিত 

ইউনান ও চেচুয়ান গ্রদেশে রাজ-ভন্ত্রীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চলছে। 

আপনি কিছু দিন এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব করেছিলেন । 

সান-ইয়াৎ-সেন একটু চিস্তা করে বললেন, _ ভারতীয় 

বিপ্লবীদের কাজে আমার পূর্ণ সমর্থন আছে। কিন্তু এই অবস্থায় 
আমি কি করতে পারি? 

নরেন বললেন,-- কিছু ভস্ত্র আপনি এখান থেকে সীমান্ত পার 
করে, ভারতীয় বিপ্লবীদের হাতে তুলে দিন। 

তাহলে চীনের মুক্ত-কামী সৈম্তদের সঙ্গে ভারতীয় বিপ্লবীদের 
একটা গভীর সহযোগিতা গড়ে উঠবে। উভয় দেশের বিপ্লব সফল 

হবে। 
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বেশ, কিন্তু আপনাকে একটা কাজ করতে হবে। আপনাকে 

চীনে অবস্থিত জার্সান রাজ-দুতের কাছে যেতে হবে। 

তাকে বুঝিয়ে, তার কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার ডলার আদায় 

করতে হবে। তাহলে আমি সব ব্যবস্থা করবো । এদের টাকা 
দরকার । 

নরেন বুঝলেন, এ অসাধা সাধন। একজন অজ্ঞাত নাম 

বিপ্লবীর পক্ষে এই প্রভূত অর্থ আদায় করা সহজ সাধ্য কাজ নয়। 

বড় কঠিন কাজ। তবু হতাশ হলে চলবে না। 
নরেন উত্তর দ্িলেন। 

বেশ, আপনার কথামত আমি পিকিংএ গিয়ে জার্মান রাজ-দুতকে 

এ থা বলবে! । দেখি তিনি কি বলেন। 

এ সব ব্যবস্থা ঠিক করে মিঃ হোয়াইট ওরফে নরেন সেখান থেকে 

বেড়িয়ে এলেন। 

জাপানী পুলিশের সঙ্গে চাতুরী £ 
কি জানি কি করে জাপানী পুলিশের কাছে খবর পৌছে গেছে। 

একজন পলাতক ভারতীয় বিপ্লবী জাপানে লুকিয়ে এসেছে । 

জাপানী পুজিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ সচেতন হয়ে উঠেছে । 

কিন্তু এই ভারতীয় ব্প্লিবীটির সঙ্গে জাপানী পুলিশ পেরে 
উঠছে না 

এ ঝড় বিষম ঠাই। চমকে বিন্ময় স্ঠি করে। এক লহমায় 
উধাও । 

একজন জাপানী পুলিশ বলছে,_- 
এই যেন দেখলাম না, সেপ্ট/াল টিউব ষ্টেসনের প্লাটফর্মে দাড়িয়ে । 
আর একজন বললে,--দেখলে ত ঠিক, কিন্তু গেল কোথায় ? 
এযে ধরি ধরি করি। ধরিতে না পারি। কোথা যেন যায় 

মিলাইয়। । | 
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অথচ ছ ফুটের ওপর লম্বা এক বিশাল ব্যক্তি। 

জাপানী পুলিশের সঙ্গে মি হোয়াইটের লুকোচুরি খেলা শুরু হয়ে 
গেল। 

নরেন ভাবছেন,-- ধরা পড়লে ত চলবে না। তাকে পিকিংএ 

পৌছুতেই হবে । 
এক রেশমী স্তার ফাসীর দড়। সব সময় তার চোখের 

সামনে আসছে । তাই সাবধানে পথ চলতে হচ্ছে। 

এ দিকে যে মহা-মুহ্কিল 

জাপানী পু!লশ ছায়ার মত তার কিছু শিয়েছে। তাই পালিয়ে 
পালিয়ে বেড়াচ্ছেন । 

সে দিনট। ভোলবার নয় । 

১৯১৬ সালের ১৫ই জানুয়ারী । সেদিন একেবারে হাতেনাতে 

জাপানী পুলিশের খপপরে পড়লেন। গেছনে না ফিরেও বুৰতে 

পারলেন । এবার পুলিশ খুবই নিকটে । এই বুঝি ধরে। কি 

করেন! আজ আর রক্ষা পাবার কোন পথ নেই। খেশ ভয় 

পেলেন। কিন্তু দমলেন না। রাস্তা খুঁকতে লাগলেন। 

হঠাৎ চোখে পড়লো । রাস্তার উপরই এক প্রকাণ্ড সমবায় 
ভাণ্ডার । মস্ত দোকান । বিরাট প্রাসাদ । টোকিও কো-অপারেটিভ 

্টোরস্ঠ। অগণিত লোকের আনা-গোনা । 

মিঃ হোয়াইট চট. করে সেই বিরাট দোকানের মধ্যে চুকে 
পড়লেন। 

সে দেশের নিয়মে চামড়ার জুতে। পায়ে দিয়ে দোকানের ভেতর 

কেউ ঢুকবে না। নরেন তাড়াতাড়ি নিজের চামড়ার জুতে। দরজার 
বাইরে রাখলেন। কাপড়ের জুতোগুলোর মধ্যে একটার ভেতর 

তিনি পা গলিয়ে দিলেন। তারপর নিধিকার চিত্তে ও প্রফুল্ল ব্দনে 
দোকানের ভেতর ঢুকে পড়লেন। 
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দোকানের ভেতরটা ঘুরে ঘুরে, বেশ ভাল করে দেখে, নিলেন । 
একট! জুতোর স্টলের সামনে দ্াড়ালেন। বাঃ বেশ সুন্দর 

জুতো । আর দামেও সম্ত।। নিজের মনোমত একটা জুতে! 

কিনলেন। 

জাপানী সেলস্ গাল" খুন যত্ব করে জুতো জোড়াটি তার পাছে 

পরিয়ে দ্রিলেন। তারপর মচ.মচ করতে করতে প্রফুল্ল চিত্তে অপর 

এক দরঞ্জা দিয়ে মিঃ হোয়াইট সোজ1 বেড়িয়ে গেলেন । 

এদিকে জাপানী পুলিশ তার জুতো পাহারা! দিয়ে দীভিষে 
রইলো । তার আগমন গুতিক্ষায়। এই ভাবে পুলিশ কতক্ষণ 

সেখানে দাড়িয়ে রইলে। সেই জানে । 

ততক্ষণে শিকার পালিয়েছে । 

নিঃ হোয়াইট দোকান থেকে সোঙ্গা "বডিয়েছেন ॥ টিউব ধরে 

একেবারে সাউথ ষ্রেসন। নেমেই এবটি ট্রেন হাতের গোভাঙ 

পেলেন । তাই চেপে উপ;ও1 একেবারে জাহাজ ঘাট । 

জাহাজ ঘাটে এসে দেখ.লন। সামনেই কোরিয়। গামী জাহাঞ্জ। 

তাঠ চেপে বসে £কেবারে সিউল । মিউলে নেমে আবার জাহাজ । 

এবার এলেন দাহুরেণ বন্দর। তারপর সেখান থেকে ট্রেনে চনে 

মুকদেন হয়ে পিকিং। 

বাক্ নিশ্চিন্ত। যেন ঘাম দিয়ে জবর ছাড়লো। 

কিন্তু ধন্য জাপানী গুপলিশের কর্মতৎপরত। | ধন্ঠ তাদের উপস্থিত 

বুদ্ধি। আর অন্তত তাদের গোয়েন্দা বিভাগের সংবাদ সংগ্রহের 

অভিনব দক্ষত1। 

জাপানী পুলিশ ইতিমধ্যে টেলিগ্রাম করে দিয়েছে । চীনে 

অবস্থিত বৃটিশ এলাকার পুলিশকে। 

পিকিং স্টেমনে নেমেই দেখলেন। চারিদিকে পুলিশের বিরাট 

সমারোহ । সামনে পিছনে সর্বত্র পুলিশ । বুঝ তে বিলম্ব হোল ন। 

কাকে সম্বর্ধনা করবার জন্ত এই অভাবিত ও অঠিনব রাজ-হুয় বজ্ঞ। 
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কিন্তু তখন আর পালান সম্ভব নয়। 

এবার উপস্থিত বুদ্ধির আশ্রয় নিলেন। হাসি মুখে ধরা দিলেন। 

যেন কিছুই হয়নি । সবাই অবাক হয়ে দেখলে! একজন ভদ্রবেশী 

লোককে বন্দুকধারী পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। কেউ কেউ 

উতনুক হোল। কে এই লোকট। এপর্যনস্ত। তারপর যে যার 

কাজে চলে গেল। 

পরদিন যথারীতি বুটিশ কন্সাল জেনারেলের কোর্টে আসামীকে 

হাজির করা হোল। | র 
বৃটিশ এলাকার কন্সাল এক বৃদ্ধ ইংরাজ। অতি অমায়িক। 

মধুর স্বভাবের লোক । 

আসামীর অল্প বয়স। সুদর্শন চেহারা । বুদ্ধির দীপ্তি। এই 
সব দেখে তিনি একটু অবাক হোলেন। 

নরেন তার সামনে ছলনা ও চাতুরির এক অদ্ভুত অভিনয় 

করলেন। বললেন,-_ 

আমার নাম মি, মাটিন। আমি একজন ভারতীয় ছাত্র । 

ছুটিতে দেশ ভ্রমণে বেড়িয়েছি। এ দেশটা দেখে আমি ভারতে ফিরে 
যাব। বিদেশ ঘুরে বেডাতে আমার খুব ভাল লাগে । পুলিশ কেন 

আমাকে ধরলো বুঝতে পারছি না । 

অত্যন্ত সপ্রতিভ ভাব। সুন্দর আর সহজ ভাবে কথা বলার ধরণ। 
এই সব দেখে বুদ্ধ কন্সালের বিশ্বীস হোল । পুলিশকে বলেন,-- 

আমি বিশ্বাস করি. এই ভারতীয় ছাত্রটি নিদেবী।. দেশ ভ্রমণ ছাড়া 
এর অর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে? আমি সি, মার্টিনকে খালাস 

দিতে চাই। 

কিন্তু গুলিশ ঘোরতর আপত্তি জানাল। বৃটিশ পুলিশের কর্তা 
বললেন,-_ ভারতীয় পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে। সে সংবাদ 

না আসা পর্যন্ত একে জেলে আটকে রাখা ছোক। 

বৃদ্ধ কনসাল পুলিশের কথায় মোটেই সন্তুষ্ট হোলেন না। কিন্তু 
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পুলিশের প্রবল আপত্তি। কি আর করেন। মুক্তি দেওয়া সম্ভব 

হোলন। । 

তাই আদেশ দিলেন,-_-একট। হোটেলে মার্টিনকে নজরবন্দী 

রাখা হোক । আর এর ওপর যেন জুলুম করা না হয়। 

মিঃ মার্টিন হোটেলে ঢুকেই পালাবার শুরুক-সন্ধান খুজতে 

লাগলেন । দেখলেন হোটেলের একটু দুর দিয়ে একটা খাল। 

সেট! পার হলেই জার্মান এলাকা । তবে একটু অস্ু বধা। 

হোটেলের চারি পাশে খুব উচু পাচিল। 

মনে মনে হাসলেন | তা বিশেষ কোন অন্ুুধিধা হবে না। রাতের 

অন্ধকারে প্রহরীদের চোখে ধুলে। দিয়ে দেওয়াল স্কেল করে একবার 

বাইরে পৌছিলে হয । তারপর মনায়াসে সাতরে গেলেই চলবে । 

নিজের স্ুুটকেশটি আগেই কখন কায়দা করে পাচার করে দিয়েছেন । 

এক চীন! কুলির হাত দিয়ে । ব্)স্-_-এবার নিশ্চিন্ত । 

জার্মান -রাজদুত £ 

জার্মান দুভাবাসে নিরাপদে ঠিনি পৌছে গেলেন। দেখা 

করলেন জার্মান কনসাল্ জেনারেলের সঙ্গে । 

তিনি সব শুনে বললেন,-_- 

বেশ কথা৷ কিন্তু শুধু মুখের কথায় ত টাক! দেওয়া যাবে না। 

এর জন্ত পাঁক। চুক্তিপত্র চাই । আর যাদের হাতে এই সব অস্ত্র শস্ 

আছে, তাদেরও এই চুক্তি পত্রে অন্যতম পক্ষ ভুক্ত হতে হবে। 

নরেন বুঝলেন। অত সহজে কেউ টাকা দেবে না। তাই 

অগত্যা রাজী হোলেন। 

তাই হবে । কিন্তু এরজন্য সময় দিতে হবে। 

সেই ব্যবস্থাই ঠিক হোল । 

আবার ভুর্গম পথে পাড়ি দিতে হবে। দেহ ও মনে স্বভাবত;ই 
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ক্লান্তি ও অবসাদ আদে। বিস্ত নরেনের দেহ অন্ক ধাতুতে নিমিত। 

ভার সংকল্প, _ 

পরাধীন ভারতের স্বাধীনতার জন্য দেহের প্রতিটি রক্ত বিন্দু 
উৎসর্গ করতে হবে। 

মনে নতুন উৎসাহ ও অমিত বল সঞ্চার করলেন। 

অজান! পথের উদ্দেশ্তে ছুটলেন। দুব ছুর্গৰ পথে কয়েক মাস 

ঘুরতে হোল | কঠোর পরিশ্রম। বন জঙল পাহাড় পর্বতের দেশ। 
কতদিন অনাহারে অনিদ্রায় কেটে গেল। 

কতদিন জঙ্গলে পথ হারিয়ে গেল । বনে হিংঅ পশু: লোকালয়ে 

হিং্ব মানুষ । হিংঅ পশুকে যদ্দও বিশ্বাস করা চলে। কিন্তু হিংস্র 

মানুষকে কোন বিশ্বাস নেই । তবুও চলেছেন। উপায় কি? 

অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে । অনেক বিপদের ঝুকি ঘাড়ে নিয়ে পথ 

চললেন। 
শেষে ভারত-ব্রঙ্গ সীমান্তের অতি দ্ুগম € বিপদ সংকুল পথ 

অতিক্রম করে ; এক প্রভাতে ইউনান প্রদেশে এসে পৌছুলেন। 
তারপর সান-ইয়াৎ-সেনের গোপন চিঠি লোক মারফত বিদ্রোহী 

নেহার কাছে পাঠিয়ে দিলেন নরেন দুরে অপেক্ষা করতে লাগলেন । 

নহুক্ষণ হুপেক্ষা করার পর এক চীনা অফিসার তাকে বিদ্ঞোহী 

নেতার নিকট নিয়ে গেলেন। 

উভয়ে অতি গোপনে পরামর্শ করলেন । 

নরেন বললেন,__জার্মান রাজ-দূত আপনাকে একট। পক্ষ করতে 

চান। 

বিদ্রোহী নেত। খুসী হয়ে বললেন,--ভারতের স্বাধীনতার জন্য 

আমর! সব কিছু করতে প্রস্তত। ইংরেজ আমাদের উভয়ের শক্র। 

দক্ষিপ-পুব এশিয়াকে আমর! ইংরেজের নাগপাশ' থেকে মুক্ত করতে 

চাই। ভারত থেকে ইংরেজকে আগে তাড়াতে হবে। 

তিনি চুক্তি পত্রে নি:দংকোচে স্বাক্ষর দিলেন। বিদ্রোহী নেতার 
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আতিথেয়তা! ও আত্মীয়তা ভোলবার নয় । বিপ্লবী নরেন রাজকীয় 

সম্মান পেলেন। তারপর এক সপ্তাহ পরে পিকিংএর উদ্দেশে 
যাত্রা করূলেন। 

ফিরে এসে অনেক আশা নিয়ে জার্মান কন্সাল জেনারেলের 

সঙ্গে দেখ! করলেন। তকে চুক্তিপত্র দেখালেন। রাজদুত চু'ক্তপত্র 
খানি উল্টে পাল্টে দেখলেন। আবার একট। পাচ. কষলেন। 

বললেন,-_-বালিন কতৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত এ টাকা দেওয়! 
বাবে না। 

পরেন এ কথা শুনে আকাশ থেকে পড়লেন। 

সেকি কথা? আপনার শর্ত পুরো পালন করলাম । এখন 

আপনি অন্ত কথ। বলছেন। 

বেশ তর্কাতক্রি হোল হুজনে। 

আমর আশ। করেছিলাম ভারতে ব্িপ্রবী আন্দোলনের প্রতি 

জার্সানদের সহানুভূতি আছে। কিন্তু আমাকে নিরর্থক হতাশ 
করলেন। 

তবে আপনি আমার একট। উপকার করুন। আমাকে নিরাপদে 

বালিনে শৌছুবার একট। ব্যবস্থা! করে দিন। 

ভখন কন্সাল বললেন, -তোমার প্ল্যান কি? 

আমি আমেরিক। হয়ে জার্মানীতে যেতে চাই । সেটাই নিরাপদ । 

বেশ, আমি সে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। কোন ভয় নেই। 

নরেন আপাততঃ নিশ্চিন্ত হোলেন । 

অতল সমুদ্রে জাহাজ ঘেরাও 2 

এক মাল-বাহী জাহাজে নরেনকে তুলে দেওয়া হোল। এবার 

পাশপোর্টের নাম অনুযায়ী সি, মার্টিন সাজলেন। আর আমেরিকার 
পথের দিকে ব্যগ্র দৃষ্টি মেলে চললেন। অতল সমুত্র। ঢেউএর 
ধুকে নাচতে নাচতে তার জাহাজ ছুটেছে। বুকটা একটু হান্ক। হোল। 
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ভাবলেন,--এবার কিছু দিনের জন্য বোধ হয় বিপদ মুক্ত হওয়া 

গেল। একবার আমেরিকা পৌছুতে পারলে হয়। তখন বুটিশ 
সরকারকে কল! দেখিয়ে অস্ত্র আমদানির পথ সহজ ও সুগম করে 

নেওয়া যাবে । কিন্তু তখনও বিপদ কাটেনি। 

প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধ জোর চলেছে । জার্মান সাব-মেরিন সমুদ্র 

পথে বিপর্যয় স্থষ্টি করছে। “এমডেনের' নাম তখন সবার মুখে মুখে । 
বুটিশ রণতরি সমুদ্রের বুকে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। সন্দেহ জনক 

প্রতিটি জাহাজ তল্লাসী করছে । 

গভীর সমুদ্রের বুকে জাহাজ জোরে ছুটেছে। নি. মাটিন 
তার কেবিনে শুয়ে আছেন। হঠাৎ একটা বিকট শব্দ করে 

জাহাজের বশী বেজে উঠলো । তার জাহাজট। তিনটে পাক্ খেয়ে 

সমুদ্রের বুকে ঘুরে ভব্ধ হয়ে দাড়িয়ে গেল । 

সি. মাটন তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে বসলেন। ব্যাপার কি? 

কোন বিপদ হোল নাকি? শক্র আক্রমণ করেনি ত1? 

মাত্র হু তিন মিনিট সময় হয়ত এই ভাবে কেটেছে । জাহাজের 

কাণ্তেন ছুটে এলেন তার কেবিনে । 

সর্বনাশ ! বৃটিশ. রণতরি সন্দেহ করছে এ জাহাজে একজন 

ভারতীয় ফেথারী নিপ্লবী আছে। তার জাহাজ সা করবে। 

মার্টিনের মুখে কোন ভাবাস্তর হোল না। কোন উদ্বেগের 

চিহ্ন নেই সে মুখে । শুধু বললেন,_-তাহলে কি করতে বলেন? 

তোমাকে আমর! এখনই জাহাজের খোলের মধ্যে লুকিয়ে ফেলতে 
চাই। ধরা পড়লে জাহাজ শুদ্ধ আমাদের সবাইকে বন্দী করবে। 

ইচ্ছে করলে জাহাজ স্কাটুল (5০90০ ) করতে পারে। 

মার্টিন নিধিকার চিত্তে বললেন,--উত্তম, সেই ব্যবস্থাই করুন । 

জাহাজের মধ্যে অনেক দিনের একট! ভাঙ্গ। পুরোন কফিনের 

বাঞ্ষ হিল। 
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ক্যাপ্টেন বললেন,--তোমাকে এই কফিনের বাছের মধ্যে শুয়ে 

পড়তে হবে। 

কাণপ্টেনের নির্দেশ মত মার্টিন সেই কফিনের বাঞ্ধের মধ্যে শুয়ে 

পড়লেন। কফিনের মৃখ বন্ধ করে দেওয়া হোল। শুধু নিঃশ্বাস 

নেবার জন্য ভুটে। ছোট ফুটে। রাখ। থাকলে।। 

তারপর চার জন লোক যেমন করে মরা নিয়ে যায়, ক্যেমনি করে 

কফিনটি জাহাজের পাটাতনের নীচে লুকিয়ে রেখে এল । মাটি'ন 

মরার মত সেই কফিনের মধ্যে আটকে পড়ে রইলেন । 
বুটিশ মিলিটারী অফিদীর তন্ন তন্ন করে জাহাজ তল্লাসী করলেন। 

একজন অফিনার সেই কফিনের ওপর পা দিয়ে চলে গেলেন। 

কিন্তু কোন ভারতীয় বিপ্লবীকে খুঁজে পাওয়া গেল না । 

মারিন ওরফে নরেন সে যাত্রা রক্ষ। পেলেন। জাহাঙ্গও বেঁচে 
গেল। 

ফাদার মাটন ঃ 
জাহাজ কোবে বন্দরে এসে পৌছুল। এবার তাকে ট্রেন ধরে 

টোকিওতে আসতে হোল । 

আমেরিক1 যাবার পাশপোর্ট ছিল। কিন্তু ভিসা ছিল না। 

ভিসা চাই। ভিস! ছাড়। আমেরিকায় ঢুকতে পারবেন না। 
কিন্ত ভিস।! আদায় করা ত মুক্ষিন। সত্যি কথ। বন্গলে তভিস৷ 

পাওয়া যাবে না। 

পাশপোর্টে নাম ছিল সি, মার্টিন । 
এবার তিনি ফাদার মার্টিন সাজলেন। দোকান থেকে একটা 

পাদরির পোষাক কিনলেন। একট! সোনার গিল্টি করা ভ্রুণ 

কোথ। থেকে কিনে নিয়ে এলেন। তারপর লর্ব' কালো কোটে'র 

ওপর সোনার ক্রণট সুন্দর করে ঝুঁপিয়ে দিলেন। হাতে নিলেন 
একখান। বাইবেল। 
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শান্ত সৌগ্য মৃতি। তরুণ ক্রিষ্চান মিশনারি । চেনবার উপাঙ্ক 
নেই। 

আরশিতে নিজের চেহার! দেখলেন । আর হাসলেন । কেল্লাফতে । 
আর কারও ভূল হবে না--এই মিশনারিকে। 

এৰার এলেন আমেরিকান কনন্থুলেট অফিসে। ভিসা চাই।, 
কাউন্টারে দাড়ালেন। 

ভিন! অফিসার এক তরুণী। সুন্দরী মাঞ্চিন মহিলা । তিনি 
স্বহ হেসে ভিজ্ঞান্ু দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন । 

ফাদার মার্টিন বললেন, আমি একজন মিশনারি । ধিওলজি' 
পড়ার জন্য আমেরিক। হয়ে প্যারিস যেতে চাই। 

মহিল। ভিসা অফিসার । একবার তরুণ পাদরির মুখের দিকে 
ভাল করে তাকিয়ে নিলেন। হাতে বাইবেল,--বুকে ক্রশ। সুতরাং 

ভ্বিধ করলেন না । হাসিমুখে পাশপোর্টের ওপর শীল-মোহর অঙ্কিত, 

ছলো। ভিসা দিয়ে দিলেন। যাক্ নিশ্চিন্ত। 
জাহাজ ছাড়তে তখনও ছৃদিন বাকি। হাতে অনেক সময়? 

ভাবলেন,--বিপ্লবী নেতা রাসবিহাী বন্থুর সঙ্গে একবার দেখ: 

করে-যাই । রাস্তা যেন ভূল না হয়। 
এখানেও জাপানী পুলিশদের কায়দা করে, ধেশক। দিলেন । 

ফাদার মার্টিন রাসবিহারীর সঙ্গে দেখা করলেন। 

নরেনের মিশনারির পোষাক । রাসবিহারী হাসতে লাগলেন । 

তোমাকে চিনবার যো নেই | কে বলবে, তুমি ক্রীশ্চান মিশনারী; 
ছাড়া আর কিছু। আমি ত তোমাকে প্রথমে চিনতেই পারিনি। 

নরেন একটু হাললেন। 
রাসবিহারীর সঙ্গে গোপনে অনেক পরামর্শ হোল। তারপর 

ফাদার মার্টিন গেলেন সোজা! ইয়োকোহাম। বন্দরে। সেখান থেকে 

জাহাজে চাপলেন। কারও সন্দেহ হোল ন1। 
* তবু ভয়; পাছে কেউ তাকে চিনে ফেলে। তাই রোজ সকালে 
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বিকেলে ডেকু চেয়ারে বসতেন। নিষ্ঠাবান ধানিক পাদরি। 
চেঁচিয়ে ঠেঁচিয়ে বাইবেল পড়তেন। সবাই ভাবতো । ফাদার মার্টিন 
সত্যিই একজন নিষ্ঠাবান ক্রিশ্চান ধর্ম প্রচারক । 

ফাদার মারটিন ফেলে আসা দিন গুলোর কথা ভাবছেন। 
ভাবছেন ভারতের ম্বাধীনত। ত্বরান্বিত করার জন্য কত দেশই ন? 
ঘুরলাম। 

দেড় বছর ধরে মালয়, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন, ফিলিপাইন, 

জাপান, কোরিয়া, সাংহাই, চীন আরও কত শহর, আরও কত 

দেশ দেখলাম । 

কত বিচিত্র মানুষের সঙ্গে মিশলাম। কত বিচিত্র অভিজ্ঞত1 
সঞ্চয় করলাম। পর্দে পর্দে কত অভাবিত বিপদের সঙ্গে 

পরিচয় হোল। আর, সেই সব বিপদের হাত থেকে কি রোমাঞ্চকর 

কৌশলে রক্ষা পেলাম । আজ আমি নিশ্চিন্ত । | 
ফাদার মার্টিন মানস চোখে দেখলেন,_এঁ দূরে শাস্তি ও 

স্বাধীনতার প্রতীক আমেরিকার জাতীয় পতাকা । সগৌরবে প্রভাতের 

নির্স আলোকে পত পত করে উড়ছে। 
একদিন রাজা রামমোহন রায় একখানা ফরাসী জাহাজে স্বাধীন 

ফরাসীর পতাক। দেখে বলেছিলেন,-সআঃ কি আনন্দ ? কি অসীম 

তৃপ্তি !! 

অবশেষে আমেরিকায় £ 
১৯১৬ সাল ২৭শে জুন। 

এক মধুর প্রভাতে 'স্তান্ক্রান্সিস্কো বন্দরে তাদের হাহাজ এসে 

নোঙর করলে! । ফাদার মার্টিন জাহাক্জ থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে 

এ্রলেন। কাষ্টমস্ ও পুলিশের হাত থেকে রেহাই পেলেন। 

এবার তিনি আমেরিকার স্বাধীন 'মাটিতে পা দেবেন। 

তখন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য আমেরিকার জনমত 
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অত্যন্ত গ্রবল। সর্বত্র একট। সাজ সাজ রব। সে দেশের আবহাওয়! 

অত্যন্ত উত্তপ্ত। এই বুঝি আমেরিকাও যুদ্ধে নামে। 

ফাদার মার্টিন পুলিশের হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছেন। আমে" 
রিকার রাজপথে এসে ধাড়ালেন। নতুন জগণ। 

চারিদিকে আকাশচুম্বী বিরাট প্রাসাদ। সম্পদ ও সমৃদ্ধির 

সীমাহীন ম্বাক্ষর। কি বিচিত্র দেশ এই আমেরিকা ! 
আপাততঃ রাত্রে মাথা গুজবার জন্ত একটা আস্তানা চাই। 

কাছাকাছি একট! ছোট হোটেল খুজে বার করলেন । কিছু খেয়ে 

হাত প1 ছড়িয়ে একটু বিশ্রাম নিলেন। এবার কতকটা নিশ্চিন্তু। 

আঃ, আমেরিকার আকাশে বাতাসে যেন যুক্তির নিঃশ্বাস । 
পরদিন সকাল। ঘুম ভাঙ্গতেই চোখে পড়লে।। সেদিন সংবাদ 

'পত্রের বড় বড় হরফে শিরোনামা+-- 

রহস্যময় শক্রর আমেরিকায় প্রবেশ! বিখ্যাত ব্রাহ্মণ বিপ্লবা 

অথবা! বিপজ্জনক জার্মান গুপ্তচর? কে এই ব্যক্তি? 

তাইত? এ দেখছি আর এক বিপদ। তার! কি ফাদ্দার 

মার্টিনকে চিনে ফেলেছে? জার্মান গুণগ্চর বলে গ্রেপ্তার করবে 

নাকি? তাহলে এখানে থাকা কি নিরাপদ হবে। এ ভাবে এই 

ছোট-হোটেলে আর থাক৷ চলবে ন।। | 

ফাদার মাটিন চিস্তিত হোলেন। একট! বিশ্বাসযোগ্য আশ্রয় 
চাই। আর চাই বিশ্বস্ত বন্ধু। কোথায় পাব? 

কার কাছে যাবো? ভঃ তারক নাথ দাস। প্লেন ঘোষ। 
স্থুধীন বস্থু। রামকৃষ্ণ বেদান্ত লমিতির সাধু। অনেকের কথাই 
মনে পড়ছে। কিন্তু আমি ত তার্দের কারে! ঠিকানা! জানি না। 

তাহলে? 
হঠাৎ মনে পড়ে গেল। ভারতের বিপ্লবী বন্ধু যাহুগোপাল 

: স্ুখার্জীকে। তার ছোট ভাই ধনগোপাল সুখ থাকেন 
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কালিফোণিয়! ষ্টেটে। ্রান-ফোর্ড বিশ্ববিদ্ভালয়। শহরটির নাম 

পালা-আল্টো। তার কাছেই যাই। 

তাড়াতাড়ি ব্রেকৃফাষ্ট শেষ করলেন। ট্রেন ধরে ছুটলেন। ধন- 

গোপালের সন্ধানে । আশ্রয় চাই, সাহায্য চাই, পরামর্শ চাই। 
ধনগোপাল বহুদিন আমেরিকায় আছেন। সাহিত্যিক ও 

নুলেখক । খুবই সুনাম অর্জন করেছেন। বনু বই লিখেছেন। 

সুন্দর সুন্দর ইংরিজিতে কবিতা লেখেন। আর প্রবাসী ভারতীয়দের 
একজন দরদী বন্ধু। তিনি নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন। 

ধনগোপালের বাড়ী খুজে বার করতে খুব বেশী কষ্ট হোল না। 
সন্ধান নিয়ে তার এপার্টমেন্টে গিয়ে হাজির। 

বেল টিপতেই হাস্তসুখে বেরিয়ে এলেন ধনগোপাল ; সামনেই 
এক অপরিচিত তরুণ ভারতীয় পাদরী। একটু অবাক হোলেন। 

ঝিজ্ঞাসা করলেন,__-আপনি কাকে চান ? 
তখন ফাদার মার্টিন আসল পরিচয় দিলেন। 

আমার নাম নরেন ভট্রাচার্খ। পালিয়ে এসেছি আমেরিকায়। 
অন্ত্র সংগ্রহের চেষ্টায় আছি । ভারতের স্বাধীনত। সংগ্রামে আপনার 

সাহায্য চাই। 

আপনি নরেন ভট্টাচার্য? আম্মন, আম্থন, ভেতরে আসম্মথন। 

দাদার চিঠিতে আপনার কথা আছে। 

ধনগোপাল সাদরে ত্তাকে ভেতরে নিয়ে গেলেন । থাকার সব 

ব্যবস্থ! করে দিলেন । নরেন নিশ্চিন্ত। 

তখন ছুই বন্ধুতে পরামর্শ চললে । 

ধনগোপাণ বল্লেন।--আপনাকে নতুন ভাবে যাত্রা শুরু করতে 

হবে। নির্মম ভাবে মুছে ফেলুন । অতীতের সব দ্বাক্ষর। এমন কি 
নামটি পর্যস্ত। 

আপনাকে নতুন নাম নিতে হবে। তাহলে এ দেশের পুলিশের 
চোখে ধুলে। দিয়ে কাজ করা সহজ হবে। কি প্রস্তুত? 



ক এম এন রায় 

নরেন হেসে বন্তেন,-বেশ, তাই হবে! দেশের জন্য আমি 
সবকিছু করতে প্রস্তুত। 

সেদিন সন্ধ্যায় টান-ফোর্ড বিশ্ব-বিদ্ভালয়ের প্রাঙ্গণে একট! মিটিং 

ছিল। নরেন্দ্রনাথ নতুন নামে সেই সভায় পরিচিত হোলেন। 

নতুন নাম»--এম, এন, রায় ( মানবেজ্্র নাথ রায়) 

১৯১৬ সালের ৩*শে জুন। সেদিন সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় ষ্টান-ফোর্ড 

বিশ্ব-বিষ্ালয় প্রাঙ্গণে নতৃন মানুষ এম, এন, রায়ের জম্ম হোল । 

আর মৃত্যু হোল চাংড়িপোতার নরেন ভট্টাচার্যের ৷ 

ধনগোপাল বন্ধ লোকের সঙ্গে নরেনের পরিচয় করিয়ে দিলেন । 

এর নাম মিঃ এম, এন, রায়। হিন্দুস্থান থেকে এসেছেন। দেশ 

জ্রমগের উদ্দেশ্যে | 

সবাই তাই বিশ্বাস করলে! । 
্ান-ফোর্ড বিশ্ব-বিষ্ভালয়ে এম, এন, রায় প্রায়ই বেড়াতে যান। 

সেখানে অনেক ভারতীয় বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। আর 

কি ভাবে অস্ত্র লংগ্রহের ব্যবস্থা হবে, সে কথ। ভাবছেন । 

একদিন অধ্যাপক বিনয় সরকারের এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা! ৷ তিনি 

বললেন, এ 

রায়, আপনি নিউইয়র্কে যান। সেখানে বাপিন কমিটি নাম 
দিয়ে জার্মান সরকার একট। ইংরেজ বিরোধী সংস্থা! গড়ে তুলেছেন। 

ভার! ভারতীয় বিপ্রধীদের সাহায্য দিতে পারেন। 
লংবাদ শুনে রাঁয় খুব আশান্বিত হোলেন। 

তিনি আরও বললেন,স্ভারতকে অস্ত্র, অর্থ বা অন্য ভাবে 

সাহাব্য নিতে হলে নিউ-ইয়র্ক শাখার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেই 
হবে। কারণ নিউ-ইয়র্ক শাখ। সুপারিশ না করলে কোন কাজই 
হবে না। 

সেই দিন রাত্রেই ধনগোপাল, শৈলেন স্বোষ ও জারও ছ"তিন 
জন ভারতায় বন্ধুর সন্ধে এ সম্পর্কে রায় আলাপ করলেন । 



এম, এন, বায় ৯৭ 

সবাই হল্লেন,-আপনাকে নিউ-ইয়র্ক যেতেই হবে। 
বন্ধুরা ঠাদ। তুলে কিছু পাথেক্স সংগ্রহ করে দিলেন। 
রায় পরদিনই ট্রেনে চেপে নিউ-ইয়র্ফ যাতা। করলেন । 
অর্থে, সম্পদে ও কৃষ্টিতে আমেরিকার বৃহত্বম বাশিত্যিকয়াজধানী। 

এইই নিউ-ইয়র্ক। মাকিনদের শ্রেষ্ঠ শহর। প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ মানুষ 
এই শহরে রুটি রোজগারের জন্ত আসে । আবার কাজ শেষ হলে, 
শহর পরিত্যাগ করে যে যার ঘরে ফিরে যান্ন। কেউ কারও দিকে 

ফিরেও চায় না । চাইবার সময় নেই ! 
নিউ-ইয়কে নেমে রায় দিশেহার! হয়ে গেলেন! কাকেও চেনেন 

না) কোথায় যাবেন ভাবছেন! হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি এল। বিশ্ব- 
বিদ্কালয়ে যাওয়াই ঠিক। সেখানে অনেক ভারতীয় ছাত্রের সঙ্গে 

দেখ! হতে পারে। 

একট! সম্ভা কাফেতে কিছু খেয়ে নিলেন। একট! টিউব ধরলেন। 
এলেন কলাদ্ধিয়া বিশ্ব-বিষ্ভালয় প্রাঙ্গণে । 

সেট। ১৯১৬ সাল, ৮ই অক্টোবর । শুনলেন বিশ্ব-বিষ্ভালয়ের 

হলের মধ্যে বক্তৃতা হচ্ছে। বক্তৃত। দিচ্ছেন । একজন বিখ্যাত ভারতীয় 
কংগ্রেস নেতা । কৌতৃহল হোল। 

ঠার ত সভায় যাবার প্রবেশ পত্র ছিল না! অগত্য। হলের 

সবাইরে অপেক্ষা করতে লাগলেন। আর ভাবতে লাগলেন,--কে 

'গ্াই ভারতীয় কংগ্রেস নেত। । 

লালা লাজপত রায় 

ধিনি বেড়িয়ে এলেন তাকে দেখেই রায় চিনলেন। ইনি 

স্লাল। লাজপত রায়। ূ 

আরে; ! আমার সঙ্গে ত এর কলকাতায় ছিল। 

লাল। লাঙজপত প্রায়। কয়েকটি ভারতীর ছাত্রদের সঙ্গে ধীরে ধীরে 
স্কখ। হলতে বলতে, আর জান্কে আনতে প1 ফেলে আনছিলৈন। 



৮৮ গরম, এন, রায় 

ইউনিভারসিটি কাম্পাসের মধ্]ই .এই ছঃ ফুটের ওপর জদ্বা 
লোকটিকে, দেখেই তিনি দাড়িয়ে গেলেন। 

যেন, চেনা চেন মুখ বলে মনে হচ্ছে! তাইত? ছু" জনের 
চোখা চোখি হোল। লাজপত এগিয়ে এলেন। আরেঃ নরেন ! 

নরেন আস্তে আস্তে বললেন, এখানে আমার নাম 
এম, এন, রায় । আপনি এই নামে ডাকবেন। 

লাজপত জড়িয়ে ধরলেন রায়কে নিউ-ইয়র্কের পথে। সম্পূর্ণ 
ভারতীয় কায়দায়। ছুই বিপ্লবীতে মিলন হোল। 

হেসে বললেন,--হ্্যা, তুমি--এম) এন, রায় । 

এই সেই পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপত রায়। ১৯২০ সালে 

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কলিকাতা বিশেষ অধিবেশনে ইনি 

হয়েছিলেন সভাপতি । 

স্বাধীনতার সংগ্রামে গার নাম ইতিহাসের পাভ। থেকে কোন 

দিনই যুছবে না। আজও ভার নাম দেশের পথেঘাটে । 
সর্ব ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের একদিন তিনি হয়েছিলেন 

' কর্ণধার । ১৯২ সালে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের 

প্রথম অধিবেশন হয় বোগ্বাই শহরে তিনি ছিলেন সভাপতি । 

নিরর্থক পুরুষ সিংহ। তখনকার দিনে ছুল'ভ মানুষ। 

সাইমন কমিশন বয়কট উপলক্ষো লাহোরে তীব্র বিক্ষোভ ও গণ 

আন্দোলন হয়। তার প্ুরোভাবে ছিলেন লাল! লাল্পপত রায়। 

পুলিশ তাকে নির্মম প্রহার করে। লাজপত রায় লাহোর স্টেসনে 
সংজ্ঞাশূণ্য হয়ে পড়ে যান। তিনি আর সেরে উঠতে পারলেন 
না। সেই আঘাতের ফলেই তার মৃত্যু হয়। 

লাল! লাজপত রায়ের পাঞ্জাবের গদর পাটির সঙ্গেও যোগ 

ছিল। ক | 
.* নিউইক্ষর্ক শহরে. মানবেজ্্র রায়ের, মত এক সর্ব্ত্যাগী,, 
নিরলয় বর্দী ও. বীরংহিগ্নবীকে হাতে গোড়ায় পেলেন। আনগে দ্িনি: 



আত্মহারা হলেন। রায়কে তার গৃহে নিমন্ত্রণ করলেন। বন ভাবে 

সাহায্য দিলেন। এমন কি আথিক সাহায্য পর্যন্ত । 
আমেরিকায় আসার উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে রায় বলেন,--আমি নিউ- 

ইয়র্কে অবস্থিত বালিন কমিটির নিকট অস্ত্র শস্ত্রের জন্য আবেদন 

করতে এসেছি। 

লাজপত এ কথ! শুনে আনন্দে উৎফুল্প,২-বেশ, বেশ, দেখি 

এ ব্যাপারে আমি তোমাকে কতটুকু সাহায্য দিতে পারি। 

কিন্তু দুঃখের কথা বহু চেষ্টা সত্বেও রায় অস্ত্র সংগ্রহে কৃতকার্য 
হলেন না। নিউ-ইয়র্ক কমিটির সুপারিশ । জার্মান সরকার সাহস 

করে গ্রহণ করতে পারিলেন না। তারা টাল বাহানা! করতে 

লাগলেন । 

ভারতীয় বিপ্লবীদের বিশ্বাস করতে ছ্বিধা-গ্রস্থ হোলেন। 

রায়ের সব পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেল। রায় প্রচণ্ড মনোবেদনা 

পেলেন। 

কিন্ত তিনি ত আশাবাদী। কোন বিপদে ও বিপর্ষয়ে 

দমবার পাত্র নন। আবার নতুন করে ভাবতে বসলেন»_কোন 

পথে আমেরিকায় বসে ভারতীয় বিপ্লবীদের সাহায্য দেওয়! যাৰে। 

কোন পথে? 

রাজ-নৈতিক যুক্তি হলেই ঘে জনগণের 

যুক্তি হবে,_সে কথ। বল! চলে না 

একদিন, রায় শুনলেন। কলোন্ধিয়া ইউনিভারসিটি কাম্পাসের: 

মধ্যে র্যাডিক্যালদের একট! মিটিং হবে। 

খবরটা দিলেন একজন ভারতীয় ছাত্র । 

জানেন মিঃ রায়, আজ র্যাডিক্যালদের একটা মিটিং হবে। 

রায় আচ্চর্য হয়ে প্রশ্গ করলেন-_র্যাডিক্যাল কারা ? 
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ছাত্রটি বললেন,-_. বর্তমানে ক্লামেরিকায় বিভিষ্ন রাজ-নৈতিক 

দলের স্থপ্ি হয়েছে। তার্দের মধ্য কেউ সোসালিষ্ট, কেউ পি 
ক্যালিষ্ট, কেউ প্রগ্রেসিভ, কেউ বা নিহিলিষ্ট। এদের বলা হয় 

র্যাডিক্যাল। এর! প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থ। মানে না । 
লেমণ্ট বলে একজন আমেরিকান র্যাডিক্যাল আজ বক্তুতা 

দেবেন। রায় সেই সভায় উপস্থিত হোলেন। সভার জন সমাগম 

“মন্দ হয়নি। সবাই ছাত্র। 

লেমপ্ট বক্ত তা আরম্ভ করলেন । 

আমরা মনে করি। কোন দেশের বা জাতির কেবল মাত্র 

ঝাজ-নৈতিক স্বাধীনতার কোন মূল্য নেই। 
আমর! ভাবছি । বিশ্বের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি, সর্বহার। বঞ্চিত 

মানুষের কথা । যাদের পেটে ভাভ নেই। পরনে কাপড় নেই। 
সুখে হাদি নেই। চোখে দীপ্তি নেই। কণ্ে ভাব! নেই। 

সামনে কোন ভৰিষ্ং নেই। সেই সব মানুষের যতর্দিন ন। অর্থ- 

নৈতিক যুক্তি হচ্ছে, তত দিন রাজ-নৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন ও 

'অবাস্তব। তাই পুরাতনের অচলায়তন আমর! ধ্বংস করতে চাই । 

আর একজন বক্তা উঠে দাড়ালেন। 

কুষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত মান্গুষের আর্থিক ও সামাঞ্জিক শোষণ 

বন্ধ করতে হবে। : 

আমর! র্যাডিক্যালিই। 

আমাদের দেশ নেই, জাতি নেই, ধর্মনেই। সর্ব দেশের, 
সর্দম কালের, নিপীড়িত, নির্ধাতীত, ও অবহেলিত মানুষ, আমাদের 

নিতান্ত আপনার জন । পরম আত্মীয় । আমর! বিশ্ব নাগয়িক ! 

ভিনি 'আরও বলেন,_ 
হর্দি এই সর্বহারাদের অন্তরের কথা, তাষের ব্থ।-বেদনা, 

' সত্যি সত্যি উপলব্ধি করতে চান, ভাহলে শুরদদের কা বিনি গভীর 
রদ দিয়ে চিন্তা করেছেন। ঝেপীহীম সমাজের স্ব দেখেছেন। 
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বিশ্ব বিপ্লবের দিগন্ত খুলে দিয়েছেন। সেই মহা-সাধক কাল শমার্কসের 

ভাস্-ক্যাপিটল ছাত্র হিসেবে পড়ে দেখবেন। 
: প্লায় তখন আর এক জগতে । তিনি সম্বিত ফিরে পেলেন, ৷ 

তার দৃষ্টিকোণ খুলে গেল। আর এক নতুন ভগবানের কথ! ভিনি 
শুনলেন। বন্থুধৈব কুটুম্বকম্। 

জাভীয়তার যে কালে রেশমী পর্দা তার চোখের ওপর এতদিন 

ধরে ঝুলছিল, তা আজ ধীরে ধীরে চোখের ওপর থেকে সরে গেল। 

তার জায়গায় ভেসে উঠলে। ৷ বিরাট আস্তজাতীয়তার এক স্বচ্ছ, 

নুন্বর ও সুনির্সল দিগন্ত। এক নতুন আদর্শ । 
এম, এন, রায় র্যাডিক্যাল বনলেন। দলের নিষ্ঠাবান সক্রিয় 

সদস্য বলে সর্বত্র পরিচিত হোলেন। নতুন চিন্তা শুরু হোল। 
তারপর প্রবল আগ্রহ, গভীর মনোযোগ ও পবিত্র নিষ্ঠ। নিজে 

ডাস-ক্যাপিটল পড়তে বসলেন। ক্ষুধার্ত অন্তরের তীব্র ব্যাকুলতা। 

তাকে পাগল করে তুলেছে । 

নতুন ভগবানের ম্বপ্র দেখতে লাগলেন। 

বিরাট আলোচনা-চক্র বসলে! । আমেরিকায় অবস্থিত বিভিষ্ন 

দেশের সব র্যাডিক্যালরা এলেন। রায়ের আগ্রহ প্রবল । উৎসাহ 
নিয়ে সর্বত্র কাজ শুরু হোল। বিশাল আমেরিকার মানুষ এই নতুন 
ভগবানের কথা শুনলো । 

কার্ল-মার্কসের আদর্শ ও প্রয়োগ কৌশল নিয়ে আলাপ আলোচনা 

ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে লাগলো। 

রায় ক্ষুধা-ভৃষ্কা ভূলে গেলেন | ঘণ্টার পর ঘণ্ট। একাগ্র চিত্তে 
'াদ্-ক্যাপিটল পক্ঠ্ছেন। মহ! সাধকের মত তপস্তার ব্রত নিয়ে । 

ভাবলেন শুধু দর্শন পড়লে হবে না। এই দর্শনের যিনি জনক, 
সেই আলমল মানুষটাকে জানতে হবে। হাতে এল এক খানা বই। 
কাল-মার্কমের জীবন'ফথ।। তাই পড়তে শুরু করলেন। প্রবল 
আগ্রহ ও নিষ্ঠ। নিয়ে। ২. 
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কাল-মার্কস (১৮১৮--১৮৮৩) 

সামাজিক ও অর্থ নৈতিক বৈপ্লবিক চিন্তাধারা যে বইতে প্রথম 
বাস্তবরূপ নিল, সেই বইখানার নাম--ডাস্-ক্যাপিটল ! তার দর্শনের 
নাম মাকর্সবাদদ। কার্ল-মার্কস্ ১৮১৮ সালে জার্মানীর অন্তর্গত 

টিয়ার নামক এক গণগুগ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তার বাবার নাম 

ছিল হেনিরিক মার্কস্। তিনি ছিলেন একজন বিত্তশালী "জু? । 

পরে তার বাবা খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। 

স্থানীয় স্কুলের পাঠ শেষ হলে, পুত্র কালকে বাবা পাঠালেন বন 
ও পরে বালিন বিশ্ব বিদ্যালয়ে । আইন পড়বার জন্তয। কিন্তু কার্লের 

আইন পড়তে ভাল লাগলে! না। তিনি সেই সময়কার দর্শনের 

আলোচনায় মেতে গেলেন। 

তখন হেগেল ছিলেন দর্শনের অধ্যাপক । তার দর্শন হোল 
ব্প্রিবের দর্শন। তাঁর দর্শনের নাম হোল, 'ডাইলেকটিক্ দর্শন? । 
ভার মানে হোল, পরিবর্তন ধর্মী দর্শন | হেগেলই প্রথম বললেন। 
01981125 ৪9 1015 0 116 পরিবর্তনই জীবনের শাশ্বত নিয়ম। 

তরুণ কাল মার্কস। ক্ষুধার্ত মানুষের মত হেগেলের দর্শন গিলতে 
লাগলেন। এতবড় বৈপ্লবিক দর্শনের জনক ছিলেন হেগেল। 

প্রুসিয়া সরকার তাকে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। 
ভারা গর্ধের লঙ্দে বলতেন।--[7685] ৪5 110৩ 03০৫. 91158 
9৮ ৪10. আস্তে আস্তে হেগেলের দর্শন জন-প্রিয় করবার জন্য 
এরুট! আলোচন! চক্র গড়ে উঠলো। আর মার্কস হোলেন তার 
উদভোক্তা । হেগেলের মতে মার্কস দীক্ষা নিলেন। একজন পাক 

মর্শনের ছাত্র বনে গেলেন। 

: এধার মার্কসের কর্ম-জীবন আরম্ত হোল। তিনি সংবাদিক হবার 

জঞ্ত এগিয়ে.এলেন | জার্ানতে প্রগতিশীল 'মধ্যবিত্ব দলের একট। 
: জাংবাঁদপত্রের সম্পাদক হলেন। কাগজটির নাম,-"[২910150116 
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76168 | মাকর্সি তখন উগ্রপন্থী র্যাডিক্যাল দলে চলে 

গেছেন। 

এই সময় মাক্সের একজন পিপ্লবী মানুষের সঙ্গে আলাপ 

হোল। তার নাম ফ্রেডরিক এগ্জেসস্। মাকসের লেখা পড়ে 

তিনি তীর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হয়ে উঠেন। একদিন তিনি 

মাকসের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। এক সম্পুণ অপরিচিত 

মানুষ । এই এঞ্জেলস্। মাক'স্ এতদিন খুঁজছিলেন তার ব্যথার ব্যথী 

এক দরদী মানুষকে । এঞ্জেলসের মধ্যে খুঁজে পেলেন । সেই হারান 

মানুষটকে। দুজনেই হেগেলের তক্ত। তাদের ভালবাসা, বন্ধুত্ব 

এবং নিবিড় সহযোগিতা। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অটুট ও অক্ষুন্ন 

ছিল। 

এঞ্জেলস. না৷ থাকলে মাকর্সকে তুলে ধরতে। কে? মাকসের 

শ্রেষ্ঠ পুস্তক,__1995 [911, সাধারণ মানুষের নজরে আসতো! 

না । পৃথিবী বঞ্চিত হোত । 

এই বিরাট গ্রন্থ লিখতে মাক'সের আঠার বছর সময় লেগেছিল । 

১৮৬৫ সালে এই বই লেখা শেষ হয়। তিনটি বিরাট বিরাট খণ্ডে 

এই বেদ (দর্শন) লেখা শেষ হয়েছে । প্রথম খণ্ড ছাপতে ছুবছর 

সময় লেগেছিল । তখন মাকস্ বেঁচে ছিলেন । 

মাক্তসের মৃদ্যর গর ২য় খণ্ড ১৮৮৫ লালে ওয় খণ্ড ১৯১ 

সালে প্রকাশিত হয়। এর জন্য এঞ্জেলস্ প্রাণান্ত পরিশ্রম ও প্রচুর 

অর্থ ব্যয় করেছেন। | 

পঁচিশ শভ পাতার হাতে লেখা ছোট-বড় কাগজ । তাড়ে 

আছে অসংখ্য পরিসংখ্যান। অতি ছোট ছোট, জড়ান, অ্পষ্ট 

লেখা । খোলা! ও ছেড়া ছেড়া! অসংখ্য .কাগজের টুকরো । অত্যন্ত 

কষ্টাধ্য কাজ । বলা চলে অসাধ্য সাধন করে গেছেন এঞ্জেলস্। 

একদিন এঞ্জেলসেরসঙ্গে আলাপ করছেন কাল মাক“স। আলাপের 
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বিষয়বস্ত,--কম্যুনিজমের দর্শন ও প্রয়োগ কৌশল । মাকর্সের মতে, 
এজেলস্ একজন পাকা কম্যুনিস্ট। আলাপ থেকে আরম্ভ হোল 

তুমুল তর্ক। হাতাহাতি হয় এমনি অবস্থাঁ। কেউ নতি স্বীকার' 
করার পার নয়। হঠাৎ মাকস বলে বসলেন--] ৫০ 20 1:00 
(৩0210101015, আমাকে সমাজ দর্শনের ছাত্র বলতে পার। 

গসতৈ কেমন লাগে । তাই না? 

সেই সময় জার্মান সরকারকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে তিনি' 
একট। প্রবন্ধ লিখলেন। ফলে জার্মানী থেকে ত্বাকে বিতাড়িত 

করলো। পালিয়ে এলেন প্যারিসে। 

প্যারিসে একটা উগ্র . পঙ্থীদের . কাগজের সম্পাদক নিষুক্ত- 

হোলেন। প্যারিসে মাক্স অর্থ-নীতি নিয়ে খুব বেশী মনোযোগী 

হোলেন। এখানে মাকসের বিখ্যাত মতবাদ,--৫1815061091 

10206119115) এর জন্ম হোল। 

শেষ পর্যন্ত প্যারিস থেকে মাকণসও বিতাড়িত হোলেন। কিছু দিন 

ক্রসেলস্ ও জার্মানী ঘুরে এবার এলেন লগ্নে । 

১৮৪৯ সালে মাক লগুনে পালিয়ে এলেন। একাধিক্রমে 
তেত্রিশ বছর মাকর্স ইংলগ্ডে ছিলেন। লগ্নে ১৮৮৩ সালে তার 

স্বত্যু হয়। ইংলগু মার্কসকে আশ্রয় দিলেন । ' 

লগুনে এসে নিদারুণ অভাবের মধ্যে পড়লেন মাক্স । কোন 

উপার্জন নেই,--অথচ খরচ আছে। সংসারে স্ত্রী, নিজকে, আর ছোট 

ছোট তিন চারটি ছেলে মেয়ে। এর ওপর ছিল তাদের বছ দিনের 

এক পুরোন ঝি। সেও পরিবারের লোক হয়ে গেছলো । সবার 

সে হাসিমুখে ছখ-কষ্ট, অভাব-অনটন সেই ঝি সহা করতো। 

মার্কস আদর করে সেই ঝিকে বলতেন,-*আমার মা। 

:। মাঝে মাঝে নিউ ইয়ক? টি,বিউনে প্রবন্ধ লিখে মার্কস কিছু কিছু 
রোজগার করতেন। 

সে সময় মার্কসের জীধনে কঠোর তপস্যা চলছিল । সকাল দশটা? 
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খেকে রাত সাতটা পর্যস্ত তার কাটতো বৃটিশ মিউজিয়ষে। 
ৰই পড়ে আর নোট লিখে। 

ক্ষিদের জালায় সর্বশরীর বিমু ঝিম করতো । কোনদিন ছু 
টুকরো! রুটি জুটলো! ত খুবই ভাল। আর না জুটলো ? অনাহারে 
কাটিয়ে দিগপেন দিনের পর দিন। না খেয়ে বৃটিশ মিউজিয়মে বসে 

পড়ছেন। অর্থনীতি এবং বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বন্ছধিধ পুস্তর | 

ন। খেয়ে মানুষ আর কতদিন পড়তে পারে । শেষে একদিন 

এমন হোল দিন আর চলে না। তখন মার্কস অনেক কষ্টে রেলে 
একট! কেরাণীর চাকুরি সংগ্রহ করলেন। কিন্ত সে চাকুরিও 

থাকলে! না। কারণ মার্কসের হাতের লেখা এত খারাপ যে রেল- 

কোম্পানী তাকে অপদার্থ মনে করে জবাব দিল ! 

অথচ ছুটো খেয়ে পরে বাচতে হবে। ঘরে যে সামান্ত 

আসবাবপত্র ছিল তাই এক এক করে বেচতে লাগলেন। শেষে' 

আর কিছু অবশিষ্ট নেই। 
মাকস এক বন্ধুকে লিখছেন। 

আমার স্ত্রী গুরুতর পীড়িত। ছোট মেয়ে তারও অসুখ।. 
ডাক্তারকে ভিজিট দেবার টাক! নেই । ডাক্তার ডাকতে পারছি না। 

আব্ধ আট দশদিন ঘরে কিছু নেই। আমর! বাড়ী শুদ্ধ কয়েক 
টুকরো, কুটি আর কট আলু খেয়ে আছি। তাও বোধহয় আর 
জুটবে না! র 

আজ কয়েকটা শিলিং আর পেনি ধার করলাম। কারখানার 

শ্রমিকরা দ্িল। কি করবো । উপায় ছিল না। ন! হলে উপবাসে' 

মরতে হবে। 

ভ্বই মেয়ে আর আমার একমাত্র ছেলে। কষ্ট্রের মধ্যে মারা" 
গেল। স্ত্রী নিজের হাতে তাদের কবরে রেখে এসেছে। উপায়, 

ছিল ন1। 
আর এক দিনের কথা । সেদিন ঘরে এক টুকরে৷ খাবার নেই। 
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জিনি (মার্কপের স্ত্রী) চুপ করে বসে আছেন। মার্কস কোন কথ! না 
বলে, আস্তে আনতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। নিজের গায়ের 

গরম কোট আর জুতো জোড়াট। বিক্রি করলেন। তাই বিক্রি করে 

কট শিলিং জোগাড় করলেন। তাতে কয়েকট। দিন চললে! । 

এদিকে ুক্কিল। এমন একট। গায়ে দেবার কিছু নেই যা 
মার্কস্ ব্যবহার করবেন। তার ওপর ইংলগ্ডের দারুণ শীত। 

বাড়ীতে দরজা জানাল। বন্ধ করে মার্কস খালি গায়ে বসে আছেন ! 

শীতে কাপছেন। আর মনে মনে ভাবছেন। এমনি করে আর 

কত দিন চলবে! 
টুক্ টুক্ টুক্। হঠাৎ দরজায় কে টোকা। দিল? জিনি তাড়াতাড়ি 

দোর খুলে দিলেন। এঞ্জেলন. এসে হাঞ্জির। সোজ। ঢুকলেন 

মার্কসের ছোট্ট কুঠুরিতে। মার্কদকে দেখে অবাক! এ যেন 
সাংখ্যের পুরুষ! খালি গা, খালি পা! নিধিকার! নিল্লিপ্ত! 
সদ! হাম্তময় ! মহ) সাধক। 

এঞ্জেলস. বললেন,_-ব্যাপার কি? মার্ক হাসতে লাগলেন। 

জিনি বললেন,--মুরের জামা ও জুতো! জোড়াটা!, বিক্রি করে আমাদের 

এখন দিন চলছে। [মার্কসের গায়ের রং “খুব কালো ছিল বলে 

জিনি স্বামীকে আদর করে মূর বলতেন ] 
এঞ্জেগস্ তখনই বাজারে ছুটলেন। নতুন জামা, জুতো কিনলেন। 

ডাক্ টিকিটের পয়স। দিলেন। কয়েকট! সপ্তাহ চলার মত থরচ 

দিয়ে চে গেলেন। খুব রাগ করলেন । 

কেন আমাকে লেখো নি? মাকস্রে আবার হালি। 

তখন মার্কস. ডান ক্যাপিটল লিখছেন। পেটে রুটি নেই। 
ভার সঙ্গে আর এক বিপদ--সর্বাঙ্গে বিষফোড়া। অসম্থ যন্ত্রণা 

সর্বদেহে। হত পেট জলছে? লেখার ভাষাও হচ্ছে তেমনি তীব্র, 
তেমনি ভীষণ, তেমনি কটু। 

দিনের পর দিন গুধু পড়াশুনা! । বিগিষ্ বিষয়,_রাজ-নীতি, 
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অর্থ-নীতি, সমাজ-বিজ্ঞান, অস্ক-শাল্স, মিলিটারী কলা-কৌশল। ববিশ্বের 

জ্রান'ভাগ্ডার মন্থন করলেন মার্কস । আর সে অমৃত বিশ্বে ছড়িয়ে 

দিলেন। তিনি নীলকণ। 

১৮৬৪ সালে মার্কস আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা গড়ে ভূললেন। 

লিখলেন ১৮৬* সালে? বিশ্ব বিখ্যাত কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেন্টে।। 

জ্ালালেন বিশ্ব-বিপ্লবের হোমাগ্মি। 

জীবনে ও কর্মে মার্ক ছিলেন অত্যন্ত বে-পরোয়া, শ্রকগুয়ে 

এবং কটুভাষী ৷ অন্যায়কে কোনদিন মেনে নেননি। 

যে কেউ তার যুক্তি বুঝতে পারতে। না, তাকেই তিনি অত্যন্ত 

কুঢ ও কটু ভাষায় অপমান করে বসতেন ! 

এ সম্বন্ধে একট। মজার গল্প আছে।. 

একদিন এক জার্মান যুবক মার্কসের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। 

ধুবকটির নাম,_-ওয়েটলিং | বেচারী দরজীর কাজ করতেন। শ্রমিক 

আন্দোলনে যুবকটি খুব উৎসহী কর্মী। মার্কসের নাম শুনে 

দেখা করতে এসেছেন । 

মাঁক'স তার সঙ্গে সমাজ-তন্ত্র নিয়ে উচ্চাঙ্গের আলোচন। শুরু 

করে দিলেন। গভীর দার্শনিক আলোচনা | সে বেচারী কার্লমার্কদের 

সঙ্গে এই তথ্য আলোচনা করতে পারবে কেন? ঢটুপকরে বসে 

আছে। মার্কমের বিভিন্ন প্রশ্রের জবাব দিতে পাচ্ছে না । মার্কস 

চটে লাল তার ওপর । 

চিৎকার করে বলে উঠলেন,--অজ্ঞতা কাউকে কোন ভাবে 

সাহাষ্য করবে না। বেচারী পালাতে পথ পায় ন। 

_ আবার বদি মতের মিল হোল, তাহলে তিনি ভারী খুশী। তার 

পিঠ চাপড়াতে আরস্ত করবেন। 

. আর একট। গল্প : | 

একদিন এক ভদ্রলোক প্যারিসে ভার নে দেখ! করতে. এলেন । 
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ার নাস প্রাউডন্। তিনি একখান। বই লিখেছেন। বইখানার 

নাষ,-0:02৩:৮ 25 016৮ সম্পত্তি হোল চুরি। 

 মাকস ভারী খৃসী তার ওপর। তুমি ঠিক বলেছ। তুমিই 
আম|কে ঠিক বুঝ.তে' পেরেছ। মাক তাকে জড়িয়ে ধরলেন । 

একদিন মাক আলোচনা করতে বসেছেন। সারগ্লাস ভ্যালু 

ৰলতে কি বোঝায়? মাক্স একটা উদাছরণ দিয়ে বোঝালেন : 
মনে কর, একজন মেহনতি মানুষের বাঁচতে গেলে দৈনিক ছ' ঘণ্টা 

শ্রমের দরকার । তাহলে তার শ্রমের মূল্য হবে ১ ঘণ্টার মঞ্জুরি ১৯ 

৬ ঘণ্টা; অর্থাৎ যদি তাকে ঘণ্টায় এক ডলার মঞ্জুরি দেওয়া হয়, 
তাহলে সে দেনিক ছয় ডলার মজুরি পাবে। কিন্তু একজন শ্রমিক 
কারখানায় ছয় ঘণ্টা কাজ করে না। সে কাছ করে আট ঘণ্টা। 
তাহলে আট ঘণ্টার কাজ করিয়ে নিয়ে তাকে ছয় ঘণ্টার মঙ্জুরি 
দেওয়া হোল। তাহলে এই হুই ঘণ্ট। হোল পুজিপতির লাভ । 

এই যে ছুই ঘণ্ট1। কাজের জন্ত মন্ুরি দেওয়। হচ্ছেনা, মাক 'স. 

গার নাম দিয়েছেন, সারপ্লাস. ভ্যালু। 

একদিন কথাচ্ছলে অন্ধ্গামীদের মার্স বলেছিলেন, -কমু!নিজঈ 
কি, তাই জানতে চাইছে তোমরা? এট কিজান? 

0021700101517) 19 2 ৫৫ 0020 02215 ০: (05030101 

810 85021. তার. মানে কম়ানিজম হোল-- 
শুধু নৈরাশ্ত আর পরাভবের বুক ফাটা কাল্লা। তাই ভিনি 

থ সম্বন্ধে শেষ কথা বলেছেন,-৮৮0০020220111520 15 (118 001070018 

8551107 ০: 0০ 11010190. 1905, জ্বতরাং বিযানিউর ব্যতীত, 
সান্ুষের বাচবার পথ নেই। 

কিন্ত মজার কথ। হোল,স--সাম্রাজ্যবাদ (110761911519 ) আর 

পুজিবাদ (09016911811 ), এই ছুটে। কথ! নিয়ে আমাদের আজ 
ঘর্ক বিতর্কের অন্ত নেই। অথচ কার্লমার্কস. বলে গেলেন, 

3:61519 00100055% ০1 10019 190 10156071081] & 
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5০106500281 51201618100. তাহলে সাম্রাজ্যবাদের মধ্যেও 

বিপ্লবের বীঞ্জ নীহিত ? 

আর পুজিবাদ সম্বন্ধে মাক'স বললেন,--02131651752. 17191011- 
091] 119.0 & 1:0£:59915 ০019 (0 70510107, । 

ইতিহাস বলে.-_প্রগতির জয়যাত্রার মূলে আছে পৃজিবাদ ! 
তাহলে? 

মানবেন্দ্র নাথ নিউইয়র্কে বসে ২৫০* পাতার সমগ্র ডাস- 

ক্যাপিটলখান। পড়ে ফেললেন। তার সঙ্গে পড়লেন। কার্স'মাক'সের 
জীবন ও কর্ম। মাকর্সের দর্শন সম্বন্ধে তিনি গভীর জ্ঞান সঞ্চয় 

করলেন । কম্যুনিজজমে দীক্ষা নিলেন। মার্কসবাদের অনুগামী 

হোলেন। তার মনে হোল, কার্লমার্কন সর্যহারার জীবন্ত ছবি। 

বুকের রক্ত দিয়ে, অভিজ্ঞতার কণ্টিপাথরে' ডাস-ক্যাপিটল লেখা । 

আমেরিকায় গ্রেপ্তার £ 

নিউ ইয়কের অস্ত্র সংগ্রহের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। 

গদর পার্টির সঙ্গেও যোগাযোগ করা গেলন।। চারিদিকে 

অন্ধকার । ঠা 

কিন্তু রায়ের অভিধানে হতাশ! বলে. কিছু নেই । তাই আবার 

নতুন করে ভাবতে বসলেন। ঠিক করলেন। প্রবাসী ভারতীয় 
বিপ্লবীদের সঙ্গে একবার আলাপ করা যাক। অস্ত্র সংগ্রহের যদি 
নতুন কোন ব্যবস্থা করা যায়। 

লাজপত রায়ের সঙ্গে কথ! হোল। তিনি বললেন।--রাজা 
মহেন্দ্র প্রতাপ আমেরিকায় এসেছেন। তার সঙ্গে একবার দেখা 
কর। মহেন্দ্র প্রতাপ লস্ এঞ্জেলসে আছেন। 



১০০. এস* এন* স্বায় 

এম, এন, রায় পর।দনই লস এঞ্জেলেসের উদ্দেশ্টে যাতা করলেন। 

সেখানে ভাগ্যক্রমে অধ্যাপক বিনয় সরকার, ডঃ তারক নাথ দাস, 
শৈলেন ঘোষ, স্ুধীন বন্থু ও আরও অনেক প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে 
দেখা হোল । 

তারা বোষ্টনে একটা গুপ্ত সমিতি গড়ে তুললেন। তারপর 

সেখাম থেকে চেষ্টা চললে। | কি ভাবে অস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহ কর৷ যাবে। 
আমেরিক। তখন জার্মানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিয়েছে । সথৃতরাং 

বহু জার্মান আত্ম-গোঁপন করে লুকিয়ে আমেরিকায় আছেন। 
বোষ্টনকে কেন্দ্র করে সিকাগো, সান-ফ্রানসিসকো, ফিলাডেলফিয়। 

প্রভৃতি শহরে গুপ্ত সমিতির কাজ শুরু হয়ে গেল। 

আমেরিকার গোয়েন্দা পুলিশ সংবাদ পেয়েছে । এম, এন, রায় 

জার্মানীর সঙ্গে যড়যন্ত্রে লিপ্ত। | 

সেদিন নিউ-ইয়র্কের কোলাম্বিয়া বিশ্ববিষ্ভালয়ে অনুষ্ঠিত এক 

সভায় রায় বক্তৃতা শুনতে গেছলেন। সভার শেষে তিনি লাজপত 

রায়ের সঙ্গে বাড়ী ফিরছেন। 

দেখলেন বিশ্ব বিভ্ালয়ের মেন গেটের গোড়ায় একজন আমে- 

রিকান পুলিশ সাবধান হয়ে দাড়িয়ে আছে। ঠিক যেন শ্বেত 
পাথরের খোদাই মৃত্তি। সাদা পোষাক । মাথায়, হেলমেট । কোমরে 

রিভলভার। স্থির- গম্ভীর। কত ত লোক, গেট দিয়ে পার হোল। 

কাকেও পুলিশ কিছু বলছে না। 

রায় যেই গেটের কাছে এলেন ; অমনি সেই শ্বেত পাথরের 

সুঠি থেকে গম্ভীর গলায় আওয়াজ এল-- 90, ঠাড়াও। 
রায় ধীড়িয়ে পড়লেন। পুলিশ রায়কে গ্রেপ্তার করলো । 

ওয়াল গ্ীট পুলিশ স্টেশনে রায়কে ধরে নিয়ে গেল । 
সেই রাতেই পুলিশের বড় কর্তার সামনে রায়কে হাজির করা 

হোল। ্ 



এষ, এন, রায় ১৪১ 

রায়ের সহজ, সরল ও সপ্রতিভ ভাব। পুলিশের বড় কতণর সঙ্গে 

আলাপ করলেন। যেন কিছুই হয়নি। 
আমি একজন ভারতীয় ছাত্র। আমেরিকায় বেড়াতে এনেছি । 

পুলিশ নিশ্চয়ই ভূল করে আমাকে ধরেছে। 
পুলিশের বড় সাহেব $ মন দিয়ে সব কথ। শুনলেন। বিশ্বাস 

করলেন তার কথা৷ | 

ঠিক আছে। ব্যক্তিগত জামিনে আমি তোমাকে মুক্তি দিচ্ছি। 

তুমি কাল বেলা দশটায়; ওয়াল স্বীট পুলিশ আদালতে হাজির হবে। 
রায় প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাসায় ফিরলেন । 

পরদিন যথাসময়ে রায় কোটে" হাজির হোলেন। সেখানে একই 
অভিনয় করলেন । ম্যাজিষ্ট্রেটকে বললেন,-_ 

পুলিশ সন্দেহ ক্রমে আমাকে ধরেছে । আমি কিছুই বুঝতে 

পারছিনা । কি আমার অপরাধ? 

ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশের কাছে রিপোর্ট নিলেন। কোন সঠিক 
অভিযোগ রায়ের বিরুদ্ধে পাওয়া গেল ন।। 

ম্যাজিষ্রেট রায়কে জামিনে মুক্তি দিলেন। 

রায় মুক্ত হয়ে ফিরে এসে খবর পেলেন। আমেরিকার পুলিশ 

ভারতের পুলিশকে লিখেছে । এই সব যড়যান্ত্রের কথ! । 

ভারত থেকে কাগজ পত্রের জন্য আমেরিকার পুলিশ অপেক্ষা 

করছে। কাগজ পত্র না পেলে চার্জ ক্রেম করার অস্থুবিধা আছে। 

তাই আমেরিকার পুলিশ রায়কে জামিনে খালাস দিয়েছে । 

শৈলেন ঘোষ বললেন, টামানি হলে একটা খবর এসেছে। 
পুলিশ শীজই স্যানক্রাব্সিসকোতে একটা বড় রকমের হিন্দু জার্নান 

বড়ন্ত্র মামল। রুজু করবে। রায় হবেন তার প্রধান আসামী । 

সাংহাই থেকে স্ুকুমারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে এনেছে । সে 
হবে রাজসাক্ষী ॥ গোপনীয় চৃত্রেআরও জানতে পারজাম । কজিকাত। 
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পুলিশের ডেপুটি কমিশনার ডেনহামকে আমেরিকায় পাঠান 

*হয়েছে। সে মামলা! পরিচালন! করবে। * 

বায় চিন্তা করে বললেন। আমেরিকার কারাগারে একবার 

নিক্ষিপ্ত হলে হয়। আমাকে বন্দী অবস্থায় ভারতে পাঠাবে । আমার 
সকল পরিকল্পন। অস্কুরে বিনষ্ট হবে। 

রাজ-দ্রোহের অপরাধে আমাকে হয় ফাসী কাঠে ঝুলতে হবে। 
ন! হয় যাবজ্জীবন আন্দামানের সেলুলার জেলে পচতে ছবে। 

সুতরাং ধর। পড়লে চলবে না। আমাকে পালাতে হবে। 
ডঃ তারকনাথ দাসেরও সেই মত। 

তিনি বললেন,--সংকট যে খুব ঘনিয়ে আসছে তা আমিও 
বুঝষছি। কিন্ত আমেরিকার পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালান 

সহজ নয়। তার ওপর আপনি একজন, বিদেশী । তবু পালাতে 

হবে। আর কোন পথ নেই। 
কোথায় পালাব ? 

আমার মনেহয় পাশের রাজ্য মেক্সিকোতে পালানই নিরাপদ । 
মেক্সিকোতে এখন সমাজবাদী গভণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমে- 

রিকার সঙ্গে তাদের একটু মন-কষাকষি চলছে গুনেছি। সুতরাং 
এই সুযোগ । | 

ভাই ঠিক হোল। রায় মেক্সিকোতে পালাবেন। 

ক্রমশঃ রায় বুঝতে পাঁরলেন। আমেরিকার[গোয়েনা। পুলিশ ; 
ছায়ার মত পথে ঘাটে তাকে অস্রণ করছে । নিউ-ইয়র্কের সঃ 

পুলিশ । তাদের চোখে ধূলে। দিতে হুবে। প্র 

রায় অসাধ্য সাধন করলেন। তিনি পালাবার সুযোগ 

খু'জছিলেন। র্যাডিক্যাল দলের বন্ধুর! সাহায্য দিলেন। 
'; সেদিন সন্ধ্যা থেকে প্রবল বড় 
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'বিদ্থ্যৎ চমকাচ্ছে। বাজ পড়ছে। শেষ পর্যন্ত ভয়ঙ্কর শীল! বৃষ্তি 

'আরস্ত হোল। ঘরের বার হয় কার সাধ্য । মহ গ্রলয়। 

পুলিশকে রায় গোলক ধাধশায় ফেললেন । ছৃ"দিন আগেই তিনি 
এক বন্ধুর বাড়ীতে আশ্রয় নিয়ে ছিলেন । সেখানে লুকিয়ে থাকলেন । 

তারপর মহাছ্র্ষোগের স্থযোগ নিয়ে ; সেই রাত্রই অনিশ্চিতের 
পথে পাড়ি দিলেন। প্রবল বৃষ্টি ও ছুর্যোগ; গভীর রান্ি। 
বন্ধুর গাড়ী এসে দাড়াল। আগে থেকে ব্যবস্থা ছিল। 
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বন্ধুরা সীমাস্ত পার করে দিলেন। কাকপক্ষী টের পেল ন1। 
অপরিচিত এক বিদেশী । বয়স মাত্র ত্রিশ বছর। সহায় ও 

সম্ধলহীন । মেক্সিকোতে পদার্পণ করলেন। নতুন আশার আলো।। 

তার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হোল। 

কে যেন চিন্তিত রায়ের কানে কানে বলে গেল,স্ছবে হৰে 

প্রভাত হবে, আধার যাবে কেটে। 

মেক্সিকোতে এম, এন, রায় ই 
তারিখটা ছিল ১৯১৭ সালের ১১ই মে। 

রায় অত্যন্ত গোপনে; সবার অজ্ঞাতে ; মেক্সিকোতে এসে 

গৌঁছুলেন! প্রভাত হোলে একট সস্তার হোটেল খুঁজে নিলেন। 
হোটেলের লাউঞ্চে বসে আছেন। এমন সময় কানে গেল। 

ঝু'জন বিদেশী আলাপ করছেন। 

গুনেছ কাল পুয়েবলা.শহরে আর ভারাক্র,জ বন্দর এলাকায় খুব- 

গোলমাল হয়েছে । বছ লোক মার! গেছে। গুলী চলেছিল। 

অপর ব্যক্তি বলগ্েন,--আঙ ছ' মাস ধরে দেশের অভ্যন্তরে 

সর্বজ গৃহ-যুদ্ধ। আর গোলমাল চলছে । একদিকে অভিজাত 



১৩৪ এস. এন. মাস 

সম্প্রদায়- জমিদার, বাধসাঙ্গার ও বড়লোকের দল; আর এক দিকে, 

কারাঞ্জ। সরকার। 

দেখছি এ দেশে আর কাজ কারবার কর৷ চলবে ন1। 

কি করে চলবে বল। প্রেসিডেন্ট কারাঞ্জা সমাজবাদী সরকার 

গঠন করেছেন। দেশের জমি, খনিজসম্পদ ও ব্ছ শিল্প; 
জমিদার আর বিদেশী মালিকদের হাত থেকে জোর করে কেড়ে 

নিয়েছেন। সে সব জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত | বড়লোকদের কথা 

একটুও ভাবলেন না। দেশের ও বিদেশের সব লোক চটে গেছে। 

তাহলে দেশে কি করে শাস্তি শৃঙ্খল। বজায় থাকবে। 
শীন্তির কথ। আর ৰলে! না। কারাঞ্জ সরকারের জুলুমের ফলে 

দেশের সর্বত্র ভীষণ অরাজকত দেখা দিয়েছে। আর নিরাপত্ত 

একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে । সরকার আর কর্দিন? 

আমেরিকায় থাকতেই এ দেশে সিভিলওয়ারের একট! গুঞ্জব. 
শুনে রায় এসেছিলেন। তাই খুব আগ্রহের সঙ্গে তাদের কথা- 
গলে শুনতে লাগলেন। ইংরিজিতে আলাপ হচ্ছিল। 

প্রথম লোকটি বলেই চলেছেন। 

আর একট! মজার কথা শুনেছ। মেক্সিকোতে পাঞ্চোভিল্ল 
আর জাপাটা নামে হটে গুণ্ডা প্রকৃতি লোক আছে। তারা 

স্থযোগ বুঝে একটা অসামাজিক দল গড়ে তুক্ছে। এদের 
পেছনে ঝড় লোকদের সব রকম সমর্থন আছে। 

তার! দেশের সর্বত্র মাথ! চাড়া দিয়ে উঠেছে। তার] সুবিধাবাদী 
আর নীতিজ্ঞান বঞ্ধিত। 

তাদের কথা হোল।--এলো মেলে! করে দে মা লুটে পুটে খাই | 

বন্ধুটি খুব হাসতে লাগলেন । : 
হাসির কথ নয়। এই গুগ্ডার! দূর দুর অঞ্চলের কৃষকদের, 

কারাঞ্জার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছে । তারওপর আছে মাধচিন 
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সরকারের উস্কানি। তাহলে বুঝতে পারছে। | দেশটাকে এই সক 

গুণ্ডারা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। শি 

সব চেয়ে আশ্চর্য কি জান? কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্বের 

ত্বার্থ রক্ষার জন্য কারাঞ্জ। সরকার জমি, খনিজ-সম্পদ ও শিল্প 
জাতীয়করণ করলেন। ভার! কিন্তু কারাঞ্জার এই বিপদের দিনে 
এগিয়ে এল না। কোন সাহায্য দিল ন1। 

হুজন অপরিচিত বিদেশী। তাদের মুখে ওদেশের কথা শুনলেন। 
নতুন কথা। 

রায় চিন্তা করলেন। 

কেন তার! সাহাব্য দিল ন1। বুঝতে বিলম্ব হোল ন!। তার কারণ 
কি? তারা মোটেই সঙ্ঘবদ্ধ ছিল না। তার! বংশান্থক্মে দেখে 
আসছে। তার! উলুখড়! তার! সভ্যতার পিলসুজ! ওপরে শু 
আলো জ্ববে। আর তাদের গ! দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়বে। 

তার! অশিক্ষায়,। অনাহারে, বিনা চিকিৎসায় মরবে । - তাদের, 

কথা কেউ চিন্তা করবে না। আধিক অসাম্য, ও দারিছ্রে তাদের 

নিত্য সাথী । 

এই সমাজ ব্যবস্থাই ; ভারা স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছিল । 
আুতরাং ইহার বিরুদ্ধাচরণ কর! তদূরের কথা। ইহার বিরুদ্ধে স্বগ্স 

দেখাও তাদের পক্ষে পাগলামি । 

রায় চিন্তা করে দেখলেন,--তাদের এই অবস্থার পরিবত'ন চাই। 

নতৃব। কিছুই করতে পার। যাবে ন।। বৈঙ্নবিক পরিবর্তন 1 

এদিকে আমেরিকার রাজ-নীতিতে একট। ওলট পালট হোয়ে 

গেল। আমেরিকা শেষ পর্যস্ত ইংলগ্ডের পক্ষে যোগ দিলেন। 

'উডরো উইলসন হোয়াইট হাউস্ থেকে যুদ্ধ ঘোষণ। করলেন ।; 

র্যাডিক্যালর! এই যুদ্ধে ; আমেরিকার যোগদান (মোটেই সমর্থন: 
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করলেন না। তার! প্রকাশ্যে ইহার ।বিরোধীত। করলেন। তখন 

মাফিন সরকার কঠোর ব্যবস্থ। গ্রহণ করেন। বহু ব্যক্তিকে জেলে 
আটক করা হয়। অনেককে পুলিশের হাতে নিগ্রহ ও নির্যাতন 
'ভোগ করতে হোল। 

গ্থতরাং এই সব র্যাডিক্যালদের পক্ষে আমেরিকায় বনে 
কাজ কর আর সম্ভব হোল না। তার অনেকে গোপনে দেশ 

ছেড়ে মেক্সিকোতে পালিয়ে আসতে বাধ্য হোলেন। 

রায় মেক্সিকোতে এসে এই সব র্যাডিক্যালিষ্ট। সোসালিই, 

এনাকিস্ট এবং নিহিলিস্টদের খুজে বার করলেন। 

তাদের সঙ্গে রায়ের পরামর্শ হোল। সারা বল্েন,--কারাঞ্জ। 

সরকারকে উৎখাত ও ধ্বংম করার জন্ত দেশের ভেতরে ও ।বাইরে 

বড়যন্ত্র চলছে । কারাঞ্জ। সরকার সত্যই খুব বিব্রত ও বিপদগ্রস্ত । 

তখন রায় বললেন,_-আমাদের কাজ হবে সমাজবাদী সরকারকে 

বাঁচিয়ে রাখা । তাকে রক্ষা করা । 

আমাদের ভুললে চলবেনা । একটা শোষণহীন,' সুন্দর, সভ্য 

ও মুক্ত সমাজ বিশ্বের সর্বত্র গড়ে তোলাই মার্কসবাদের লক্ষ্য । 

মেক্সিকোর উর্বর জমিতে নতুন ফসল ফলবে।, বিশ্বের মেহনতি 
মান্ধুষ এক হবে। শোষণহীন সমাজ গড়ে উঠবে। 

র্যাডিক্যাল লেমণ্ট বললেন,--কারাঞ্জ। সরকার নিঃসন্দেহে 

সমাজবাদী, প্রগতিশীল এবং অগ্রগামী । নুতরাং তাকে সাহায্য 

দেওয়! আমাদের সকলের কর্তব্য । কিন্তু বাধা অনেক। 

রায় ভেবে দেখলেন। সময় অনুকুল কিন্তু সত্যই বাধা অনেক! 
দেশে কোন শক্তি-শালী ও শঙ্খলাবন্ধ রাজনৈতিক দল নেই। 
কঁষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত মানুষ এক্যবন্ধ নয়। 

এ ছাড়াও ধনী, জমিদার আর কার়েমী স্বার্থের দালালর! ও 
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বাইরের সাআজ্যবাধী দেশগুলে। কারাঞ্জ। সরকারের বিরুদ্ধে গভীর 

বড়যন্ত্রে লিপ্ত। 

ভাই বললেন,--সামনে বাধ! অনেক ঠিকই! কিন্ত আমি 

এগিয়ে যেতে চাই। সাহস দরকার । | 

মেক্সিকোতে কিছু সংখ্যক বুদ্ধিজীবীদের একটা সোসালিস্ট পাটি 
ছিল। রায় তাদের খুঁজে বার করলেন। তাদের মধ্যে অনেকেই 
অধ্যাপক, শিক্ষক, ভাক্তার এবং উকিল। বেশীর ভাগই শিক্ষিত ৷ 
সেইজন্য তাদের বোঝাতে রায়ের বিশেষ অন্ুবিধা হোল না। 

রায় তাদের বোঝালেন। 

গৃহযুদ্ধ থেকে দেশকে বাঁচাতে হবে । কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত 
শিক্ষিত ছেলে-মেয়েকে রাজ-নৈতিক চেতনায় উদ্,হ্ধ করতে হবে। 

গৃহ-যুদ্ধ দমনে বেতন-ভক সেম্চদের দিয়ে কাজ হবে না) ভাল 
ফল পাওয়া যাবে না। কারণ তাদ্দের উৎকোচে বশীতৃত 
করা সহজ । 

ভাই, এই সৰ সমাজের মানুষ দরকার । 
তারা পিপলস্ আত্মি গঠন করবে। কারাঞ্জার বেতনতুক সৈম্তাদের 

সাহায্য দেবে। দেশের অভ্যন্তরে জন-মত গঠন করবে। বিজ্রোহ 
মন করবে। তারাই হবে কারাঞ্জ সরকারের অগ্রগামী রক্ষীদল। 

তাহলে কায়েমী স্বার্থ মাথা ভুলতে পারবে না। 

সাআাজ্যবাদীদের যড়যন্ত্র ব্যর্থ করা চাই। সেজন্য একট! 
যূল্যবান গোপন পরিকল্পনাও প্রস্তত করেছি। সময়াস্তরে আমি তা 
প্রকাশ করবো । | 

এই সব সমাজবাদী রাজনৈতিকদল ; রায়ের পাগ্ডিতা, জ্ঞান ও 

'অভিজ্ঞতার গভীরত। এবং পরিধি দেখে মুষ্ক ও অভিস্ভূত হোলেন। 
তাদের মধ্যে একজন বললেন। 

কালই আপনাকে কারাষ্জা। সরকারের বে-সরকারী ' দৈনিক 
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মুখপত্রের সম্পাদকের কাছে আমরা নিয়ে যাব। তাকে আপনার 

এই পরিকল্পন৷ বুঝিয়ে দিন। এই সম্পাদক জেনারেল কারাঞ্জার 

খুবই বিশ্বাসভাজন ও প্রিয় ব্যক্তি । 

আর একজন বললেন,-মামার বিশ্বাম আপনার যুক্তি ও 

পরিকল্পন। নিশ্চয়ই সম্পাদক গ্রহণ করবেন । 

ডাছাড়া, এই পরিকল্পন। একবার গৃহীত হোলে, আপনার কাজ 
করার কোন অন্ুবিধা হবে না। আপনার পেছনে একটা বিপ্লবী 

সরকারের সমর্থন থাকবে । এটাই বড় কথ।। 
রায় আশ্বস্ত হোলেন। 

পরদিনই প্রতিশ্রুতি মত ত্বার। রায়কে সেই সম্পাদকের দপ্তরে 

নিয়ে এলেন । সমাজবাদী দৈনিক পত্রিকা । 

সম্পাদক অত্যন্ত ভদ্রতা ও সৌজগ্যের সঙ্গে রায়কে গ্রহণ 
করলেন । গোপনে আলাপ হোল । 

রায় বললেন,--আমি একজন সমাজবাদী এবং মার্কসবাদণ 

ভারতীয় বিপ্লবী ! মেক্সিকোর বর্তমান সমস্তা ও তার সমাধান 

নিয়ে আমি একটা পরিকল্পন! প্রস্তুত করেছি! আপনার সঙ্গে একটু 

আলাপ আলোচন। করার ইচ্ছা আছে। | 
সম্পাদক সেই লিখিত পরিকল্পনাটি হাতে নিলেন। অত্যন্ত 

মনোযোগ সহকারে সেট। পড়লেন। তারপর হৃঘণ্টা ব্যাপী সেই 
সম্পর্কে উভয়ের মধ্যে গভীর আলাপ-আলোচনা! হোল । 

সম্পাদকের বুঝতে বিলম্ব হোল না। রায় একজন সত্যকার 

সমাজবাদী ও মর্কসবাদী বিপ্লবী। রায়ের বিচক্ষণতা, অভিজ্ঞতা 

ভাবাধেগশুন্ত যুক্তি সম্পাদককে রায়ের প্রতি অত্যন্ত শ্রন্ধাবান ও 
সন্ত্রমশীল করে তুললে! ৷ 

সম্পাদক খুসী হোয়ে বললেন,-- * 

আপনার বক্তব্য, পরিকল্পনা ও যুক্তি আমি শুনলাম । জামার 
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খুব ভাল লেগেছে । আমি কথা দিচ্ছি! শীঘ্রই জেনারেল কারাঙ্জার 

সঙ্গে আপনার একটা ইন্টারভিউ এর ব্যবস্থ। করে দেব। 

কারাঞ্জাও খুব খুশী হবেন,-_-আপনার সঙ্গে আলাপ করে। 

রায় অত্যন্ত আশাধিত হয়ে বাসায় ফিরলেন । 

প্রেসিডেণ্ট কারাগ্তার সহিত সাক্ষাৎ 

১৯১৭ সন, জুলাই মাস। 

বোধকরি জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহ। কারাঞ্জার প্রাইভেট 

সেক্রেটারি রায়কে চিঠি লিখেছেন,--আপনার সঙ্গে প্রেসিডেন্ট 
কারাঞ্জ। দেখা করতে ইচ্ছা করেন। 

* রায় ইন্টারভিউ পত্র পেলেন। ভিনি বহু খুসী। তারপর 
এল সেই নিদিষ্ট দিন। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে 

গেলেন। 

সোজা দপ্তরে প্রবেশ করলেন । দেখলেন কারাঞ্জা আর মন্ত্রী 

মণ্ডলী উপস্থিত। সবাই উদগ্রীব। সবাই রায়ের সঙ্গে আলাপ 

করতে চান। ভারতীয় বিপ্লবীকে দেখতে চান। 

অত্যন্ত সমাদাঁর করে তারা রায়কে অভ্যর্থনা করলেন। কোন 
কোন মন্ত্রী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাড়ালেন। গভীর আন্তরিকতা । 

কারাঞ। এই তেজোদ্দীপ্ত নবাগতকে ভাল করে লক্ষ্য করলেন । 

মার্কস বাদী তরুণ ভারতীয় বিপ্লবী । তাকে দেখে কারাঞ্জা আশ্চর্য 

হোলেন। তার মনে হলো, ইনি যেন মনুষ্যত্বের এক সুন্দর বিকাশ 

মৃতি। বয়স মাত্র ত্রিশ ! 

কারাঞ্জ। বললেন, আপনার কথা অমর শুনেছি। আমাদের 
সরকার সমাজবাদী । সেজন্ক আমাদের সামনে বছবিধ সমস্যা । 

ঘরে বাহিরে আমাদের সমস্যা । -সমস্তার অন্ত নেই। - 



রায় তাদের সঙ্গে আলাপ করলেন। অত্যন্ত সহজ ভাবায় 

সমাজবাদের ইতিহাস ; আর তার প্রয়োগ কৌশল নিয়ে আলোচন। 
হোল। সব কথ তার। মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। 

তারপর আলোচন! প্রসঙ্গে রায় বললেন, 

মেক্সিকোতে কোন শক্তিশালী সোসালিষ্ট পাটি নেই। অথচ 
দেশের সরকার সমাজবাদী । কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত । এর! 

হোলেন জাতির মেরুদণ্ড। এদের নিয়ে সমাজ-তান্ত্রিক দল গড়তে 

হবে। অন্ত পথ নেই। 

গৃহ যুদ্ধ দমনে; এরাই হবেন আপনার হাতিয়ার। বেতন তক 
পুলিশ ও মিলিটারি। তাদের দিয়ে কোন সমস্যার সমাধান হবে 
না) কোন দেশে হয় নি। অর্থের দ্বার এদের সহজে বশ 

করা যায়। তাই বিশ্বাস করা চলে না। 

কারাঞ্জ। নতুন কথা শুনলেন। 

আমর। ত এ দ্িকট। ভাবিনি। আপনি ঠিকই বলেছেন। 

রায় হাসতে হাসতে বললেন,--আমি নই। কার্জমার্কলই 
সেকথা! বলেছেন। সমাজের সব চেয়ে নীচুতল! থেকে কাজ আরম্ভ 

করতে হবে। 

কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত । 

এর হবেন £1595 100 0 1175 0:5213158,0100, এদের 

চাই। এরাই মুল শিকড় | এদের ওপর নির্ভর করতে হবে। 

কারাঞ্জা আর তার মন্ত্রীগুলি। তীর! খুসী হোলেন। তাদের 

মনে আর কোন দ্বিধা নেই। কোন সংশয় রইলে। না। 
আপনার নীতি আমরা গ্রহণ করলাম । 

সেদিন থেকে রায়ের সমাদর । তিনি হোলেন সরকারের 

সম্মানিত অতিথি। জেনারেল কারাঞ্জার নিকট বন্ধু। শেষদিন পর্যন্ত 
সে বন্ধুত্ব অটুট ছিল। কোন ফাটল ধরেনি সে বন্ধুতে। 
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আমেরিকার মনরে। নীতি 

মেক্সিকোতে এসে রায়ের এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। হোল । 
মনরে। নীতির নামে সে দেশের সর্বত্র আধিক স্বেচ্ছাচারিতা 

চলছিল। সমগ্র লাটিন আমেরিকায় মার্চিন পুজিপতির আধিক 
একা ধিপত্য । 

মনরে! নীতি সমাজ-বিরোধী ৷ সভ্য-সমাজ ইহ। মেনে নিতে, 

পারে না। নীতির পরিবত'ন চাই। 
কিন্ত আমেরিক। নিল্লজ্জের মত মনরো৷ নীতি চালিয়ে যাচ্ছেন । 

ইউরোপের মানুষের; লাটিন আমেরিকায় ব্যবসা করার অধিকার 

নেই । একট। অবাস্তব কথা? হাস্তকর। তাই নয় কি? 

মেক্সিকোতে এই নীতিই এতদিন চলে আসছিল। কোন 

প্রতিবাদ হয় নি। হয়ত অনস্তকাল চলতো । 

কিন্তু আমেরিকার ছুভাগ্য ৷ মেক্সিকোর মানুষ । সমাজবাদ গ্রহণ 

করলেন। নতুন সরকার গঠিত হোল। সমাজবাদী সরকার । 

তারা খনি ও বৃহৎ শিল্প জাতীয় করণ করলেন। পুজিবাদীর 
কায়েমী স্বার্থে আঘাত লাগলো । তার! ভেঙ্গে পড়লে।। 

আমেরিকা ক্ষেপে গেলেন।. তারা দেশে গৃহ বিবাদ বাধিয়ে 
দিলেন। সেই যড়যন্ত্র চারিদিকে । অশান্তি ও অনিশ্চয়ত।। 

সমাজ-বিরোধীদল সব জায়গায় । তাঁরা সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছে। 

সমাজবাদী সরকারের আসন টলে উঠা স্বাভাবিক। সরকার 
চিন্তিত হোলেন। চোখে অন্ধকার দেখলেন । 

গাই রায় ঠিক করলেন। মনরে। নীতি রুখতে হবে। নতুৰ॥ 
সমাজবাদী সরকারের পত্তন অনিবার্ধ। তাকে বাঁচাতে হবে। 

সর্বত্র প্রচার কার্ধ শুরু করলেন। সঙ্গে সঙ্গে পুজিবাদীদের ভয় 

দ্বেখান হোল। দেশের সর্বত্র ধর্সঘট গুরু হবে। আর্থিক জীবন, 
হবে অচল ও পঙ্ষু। বিপ্লব শুরু হোল। 
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দেশের কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্তের দল। সরকারেব পিছনে 

এলেন। একজোটে সবাই রুথে দাড়ালেন। 

আমেরিক। ভয় পেয়ে পেছিয়ে গেলেন। মেক্সিকো রক্ষা পেলো।। 

কেন স্পেনিশ ভাষা শিখলাগ ! 
অতুল ঘোষের কলকাতায় বিবেকানন্দ রোডের বাড়ী। সকলে 

বসে গল্প হচ্ছে। এম, এন, রায়। অতুল ঘোষ, গোপালদাস 

মজুমদার ও আরও অনেক আছেন । 

অতুল ঘোষ বললেন-_নরেন, তুমি শুধু ইংরিজি জানতে । 

অপর কোন ভাষা জানতে না। আজ তুমি পলিগট.। বনু 

ভাষাবিদ । তাই খুব আনন্দ হয়। : 

এম, এন, রায় হাসতে হাসতে বললেন।--অতুল, সবই প্রয়োজনের 
'ভাগিদ। আমাকে বিদেশী ভাষ। শিখতে হোল । 

আমি মেক্সিকোতে এলাম। দেখলাম দেশের জনসাধারণ 

স্পেনিশ ভাষায় কথ! বলে। শরকারী ও বে-লরকাদী কাজ। লব 

কাজেই স্পেনিশ ভাষা । 

অথচ পাশেই একটা বিরাট দেশ । সভ্য ও সমৃদ্ধ আমেরিকা ; 
কিন্তু এ দেশের লোক ইংরাজী বলে না। 

আমি ভেবে দেখলাম । জন সাধারণের সঙ্গে ' মিলে মিশে আমাকে 

কাজ করতে হবে। সুতরাং স্পেনিশ ভাষ! আমাকে শিখতেই হবে । 

অন্ত পথ নেই। 

দান্তিক আমেরিকা । মেক্সিকোতে ইংরাজী ঢোকাতে পারেনি। 
মেক্সিকোর লোকদের কথ। চিন্তা করলাম । তাদের একট! জাতীয় 
চরিত্র আছে। 

মেক্সিকোতে স্পেনিশ ভাব! শিখবার একট! স্কুগ ছিল। ভি 
হলাম সেখানে । মাত্র তিন মাস পড়লাম স্পেনিশ ভাষায় বেশ 

জ্ঞান হোল। | 
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কমক্সিকো। ষ্েট লাইব্রেদী। 

রোজ পড়তে যেতাম। ভাল ভাগ বই। মেক্সিকোর জাতীয় 

ইতিহাস, সাহিত্য, সমাজ-বিজ্ঞন আর রাজ-নীতি। বন বিষয়ের 
বই পড়বার সুযোগ পেলাম । 

দিনে দশ বার ঘণ্ট। পড়তাম । লাইব্রেরীতে সারাদিন কাটতো!। 

তারপর লিখতে আরম্ভ করলাম। সে দেশের সংবাদ পত্রে 

লিখতাম। লিখতাম সাপ্তাহিক পত্রিকায়। আমার লেখা নিয়মিত 

বেরুতে লাগলো । সবাই পড়তো । মনরে নীতির ওপর একখান। 
বই লিখলাম। সেই আমার প্রথম বই; স্পেনিশ ভাষায়। 

সব কাগজে সেই বইখানি রিভিউ করলো । সকলের উচ্চ প্রশংসা! 

পেলাম । স্পেনিশ ভাষায় অনেক বই লিখেছি । 

অতুল ঘোষ বললেন,_-তাহলে সে দেশের সু-লেখক ও সাহিত্যিক 
বলে গণ্য হলে। 

মে কথার জবাব ন৷ দিয়ে॥ রায় বললেন,--পরে জার্মান, 

রাশিয়ান, ও ফরাসী ভাষ। শিধলাম। সে সব ভাষায় বহু বই 
লিখলাম। কিন্তু ম্পেনিশ ভাষ। আমার সবচেয়ে প্রিয়। 

সবাই উৎসুক হয়ে রায়ের কথা শুনলেন। তার ফেলে আস! 

দিনগুলোর কথা । 

কালের প্রভাব অতিক্রম করেছে সে সাহিত্য । বিশ্ব সাহিত্যের 

বঙ্গণে সে অনবন্ধ অবদান । সাহিত্য রসিকের বিচারে অগ্রগণ্য । 

মেক্সিকোতে সোসালি পার্টি গঠন ঃ 
মেক্সিকো শহরের শেষ প্রান্ত । এক অপরিসর রাস্তা । সেখানে 

ছোট্ট একট। ঘর। সোসালিষ্ট পার্টির কেন্জ্রীয় ফফিপ। 7 
এম, এন, রায় এসেছেন। 

পাচ সাত জন তরুণ সোসালিই্। সেই অফিসে কাজ কর-্ছলেন। 
তাদের মধ্যে ছজন পুরান কর্মী! রায়কে ভারা চিনতেন 
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সাদরে অভ্যর্থন! করলেন। | 

রায় বললেন,_-আপন্বাদের সেক্রেটারির সঙ্গে আঙাপ করে 

এলাম । | 
তিনি এখুনি আসবেন। আপনি একটু অপেক্ষা করুন। 
তার কিছুক্ষণ পরেই সেক্রেটারি এলেন। 
রায়ের সঙ্গে সেক্রেটারির পরিচয় হোল। তিনি রায়ের সঙ্গে 

করমর্দন করলেন । তারপর আগ্রহের সঙ্গে বললেন, 

আপনি কমরেড এম, এন, রায়? কালই আপনার কথা' 

হচ্ছিপ। আমি সব শুনেছি। বলুন আমি কি করতে পারি। 

এম, এন, রায় হেসে বললেন,--এবার আমাদের কাজ আরম্ত।' 

কমর্ণদের একটা তালিক! প্রন্তত করুন। সংগঠনকে জনপ্রিয় 
করে তুলুন। তারজন্যা সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলা-মশা ও তাদের' 

সুখ দুঃখের কথা গুমুন। মানুষের বিশ্বাস উৎপাদন করতে হুবে। 

তবেই ত তারা আমাদের পাশে এসে দাড়াবে । 

আপনি ঠিকই বলেছেন। 

তারপর এল সংগঠনের প্ল্যান ও প্রোগাম। হছুজনে অনেকক্ষণ 
আলাপ হোল। রায় বললেন__এই ভাবে কাজ হবে। 

এবার আরম্ভ হোল। রায়ের কার্ষপরিক্রম] ৷ 

প্রতিটি শিল্প শহর। দূর দূর অঞ্চলের গ্রাম । সবার সঙ্গে রায়: 
পরিচিত হোলেন। বললেন,--আমি তোমাদেরই লোক । 

ছুটে এল গ্রামের মানুষ । কত কৌতুহল তাদের মনে। তার 
নতৃন কথা শুনতে চায়। শুনতে চায় বাধন হারার গান। 

গ্রামের শাস্ত পরিবেশ । রায় নতুন দিগন্তের সন্ধান পেলেন। 

গ্রামের চাষী ও ভূমিহীন কৃষক+ সবাইকে সাদরে ডাকলেন । 
উদ্দাত্ত কণ্ঠে বললেন, 

লাঙল যার, জমি তার। 
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গ্রামের মানুষ । এমন কথা শোনেনি কোন দিন। 

তার। আশ্বস্ত হোলি। তার! বঙললে,--আপনি আমাদদের নতুন 

কথ। শোনালেন। নতুন জগতের সন্ধান দিলেন। 
গ্রামে গ্রামে সাড়া পড়ে গেল। নতুন উৎসাহ নিয়ে সবাই 

কাজে লেগে গেলেন। 

শিল্প শহরগুলি রায় ঘুরলেন। গেলেন পুয়েবলা, ওয়াকলাকা, 

মন্টেরি। আরও কত শহরে । 

সেইখানে শ্রমিকদের ডাকলেন। তাদের কানে নতুন মন্ত্র 
দিলেন, রিক্ত যারা, সর্বহার।, সর্ধজয়ী বিশ্বে তার! । 

তারপর মিল ও কারখানার মালিকদের হুমকি দ্িলেন। 

মিল মালিক ছু'নিয়ার; শ্রমিকদল আছে তৈয়ার। 
শ্রমিকদের মধ্যে প্রবল উৎসাহ ও উত্তেজনা । 
রায় দেখলেন--ক্ষেত্র গ্রস্ত । ৃ 

মেক্সিকোতে সোসালিষ্ট পার্টির ভবিষ্যৎ উজ্জ্ল। 
মেসিকে বিশ্ববিষ্ভালয় প্রাঙ্গণ । 

সেদিন ছাত্রদের এক বিরাট সভা বসেছে । 

ভাইস-চ্যান্সেলার স্বয়ং সভাপতির আসন গ্রহণ করেছেন। 
মার্কসবাদী নেতা এম, এন, রায় উপস্থিত । 

তিনি এই মহতী সভায় বন্ৃত! দেবেন। বক্তৃতায় বিষয় বস্ত,-_ 
মার্কসবাদের লক্ষ্য ও মন্রে৷ নীতির প্রতিবাদ । ছাত্রদের উৎসাহ ও 

উত্তেজনার অস্ত নেই। হাজার হাজার তরুণ ছাত্র । তারা সভা 

আলো করে বসেছেন । বিচিত্র শক্তির সমাবেশ । 

এম, এন, রায় ব্তৃত। দিতে উঠলেন। বিশুদ্ধ স্পনিশ ভাষা । 
রায় সেই ভাষায় এক ঘণ্টা বক্তা দিলেন। বক্তুভায় কোন আবেগ 

ছিল না। ছিল যুক্তি। 
রায় বললেন, মনরে! নীতি সমাজ-বিরোধী। আর মার্কসবাদের 
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লক্ষ্য শোষণমুক্ত, শ্রেণীহীন এক নুদ্দর ও সভ্য সমাজ গড়ে 
তোলা । সমাক্গবাদী কারাঞ্জী সরকার। সেই কাজে এগিয়ে 

চলেছেন । এই পথে জন-গণের মুক্তি আসবে । 

ছাত্রের! মন্ত্র মুঞ্ধ। পরম টধর্ষ ও সহজ ওদার্ষের সঙ্গে সবাই 

সে বক্তৃতা শুনলেন। 

: জনমত গঠনের জন্য প্রচার দরকার । তাই এম, এন, রায় 

স্পেনিশ ভাষায় সোসালিজম সম্বন্ধে বু পুস্তক ও পত্রিক৷ প্রকাশ 

করতে আরম্ভ করলেন । সেগুলি বিভিন্ন শহরে বিলি হোল । 

দুর দূরাস্তের মানুষ । 

সবাই পড়লে! ; সবাই জানলে! ; সবাই বুঝলো ৷ বর্তমান 
সমস্যা! কি। কোন পথে তাঁর প্রতিকার । 

রায়ের কণ্ঠ আশ্রয় করে মেক্সিকোর লক্ষ লক্ষ সর্বশ্ারা বঞ্চিতের 
দল শুনলো,--নতুন ভগবানের কথা। 

অসংখ্য ভূমিহীন কৃষক । হাজার হাজার কারখানার শ্রমিক । 

শত শত অফিস-আদালতের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত কর্মচারী । অগণিত 

স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ছুটে এল। জয় হবে, জয় হবে, হবে জয়। 

সর্বত্র সীমাহীন উৎসাহ । প্রবল উদ্দীপনা। আর অফৃরস্ত 
আনন্দ। | 

পুরাতনের পত্র পুট বিদীর্ণ করে নতুনের জয়গানে সবাই 
মুখরিত ূ 

রায় দেখলেন,__সংগঠন ও সংহতি অভাবিত সাফল্যের পথে। 
ক্ষেত্র প্রস্তত,-সময় উপযুক্ত ! | 

এবার এম, এন, রায় নব-গঠিত সোসালিষ্ট পাটির একট। সম্মেলন 
আহ্বানের জঙন্ক বর্তমান কর্মকর্তাগণকে অন্থরোধ করলেন,” _একট। 

কন্ফারেন্দ ভাকুন। তারা সহজেই রাজী ছোলেন। কন্ফারেন্দ 
ভাক৷ হোল। 
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সমগ্র মেক্সিকোর দুর দুরাস্তের শহর ও গ্রামাঞ্চল ! সেখান থেকে 
শত শত নির্বাচিত প্রতিনিধি ও হাজার ছাজার দর্শক এসেছেন। 

সবাই সম্মেলনে যোগ দেবেন। 

সর্ত্র একট] নব-জাগরণের সাড়া পড়ে গেল। 

জেনারেল কারাঞ্জা আর তার মন্ত্রীমগুলি এসেছেন। বিশিষ্ট 

সদস্তেরাও সেই সম্মেলনে উপস্থিত হোলেন। জেনারেল কারাঞ্জা 
সেই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন। 

মেক্সিকোর হাজার হাজার মানুষ! সবাই বিশ্ময় বিক্ষারিত নেত্রে 
দেখলেন । সভাপতির ঠিক পাশের আসনে বসে আছেন। বুদ্ধির 

আলোকে দীপ্তিমান মার্কসবাদী এক তরুণ ভারতীয় বিপ্লবী। কমরেড 

এম, এন। রায় । 

হাজার হাজার মানুষের উৎন্ুক দৃষ্টি! ভায়াসে উপকিষ্ট শুধু 
একটি মান্র লোকের ওপর। স্তব্ধ বি্ময়ে, সীমাহীন উৎকা নিয়ে, 
সবাই তাকিয়ে আছেন। তরুণ বিপ্লবীর মুখ থেকে নতুন কথ। 

শুনবেন । নতুন পথের সন্ধান দেবেন। 

সভাগৃহ নীরব ও নিস্তব্ধ । অদ্ভুত শান্ত ভাব ধারণ করেছে। 

কয়েকজন মেক্সিকোর স্থানীয় নেতার বস্তৃত৷ হোল। এবার 
রায় বক্তৃতা দিতে উঠলেন। 

বিস্ময়ের ওপর বিশ্ময়। সভায় উপস্থিত হাজার হাজার দর্শক। 

তারা শুনে অবাক হলেন। একজন বিদেশী মানুষ । বিশুদ্ধ স্পেনিশ 

ভাষায় বক্তৃতা আরম্ভ করলেন। আর সেই ভাষ। সুন্দর, সহজ 

এবং সরল। অনর্গল বক্তৃতা চললে। ছু ঘণ্ট। ধরে। ভাষায় জড়তা 
নেই। কণ্টে বাধা নেই! ভাবে দ্বিধা নেই। যেন শ্রাবণের 

জলধারা । জবাই মন্ত্মুগ্ধ। অপূর্ব ও অভিনব সে ভাষণ। 
সবাই আশ্চর্য হয়ে শুনলেন, 

সমাজবাদী সরকার না ব!চলে, সমাজবাদ বাঁচতে পারে না । 
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সম্মেলন আশাভীত সাফল্য লাভ করলো! । 

নতুন সোপালিষ্ট পার্টি, গঠিত হোল । পার্টির নামকরণ হোল,-- 
সোসালিষ্ট পার্টি অব দি মেক্সিকো রিজিওন। | 

এবার নতুন নির্বান। কে এই নব-গঠিত সোসালিষ্ পার্টির 
কর্ণধার হবেন ? দেশের মধ্যে কে সেই যোগ্যতম ব্যক্তি ? 

সকলের মুখে শুধু একটি মাত্র নাম,-_ 
কমরেড এম? এন, রায় । 

মেক্সিকোর আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করে, অসংখ্য মানুষের লক্ষ 

লক্ষ করতালি ও তুমূল হর্যধ্বনীর ভেতর, জেনারেল কারা দীপ্তকণে 
ও হাসিমুখে ঘোষণা! করলেন।--- 

আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোযণ। করছি ; কমরেড এম, এন, রায় 

সর্বসশ্মতি ক্রমে মোককো -সোসালিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল 
নির্বাচিত হোলেন। 

আবার করতালি । 

পার্টির কর্মক্ষেত্র। মেক্সিকোর ভৌগলিক নীগানা অতিক্রম 

করলেো৷। নিকটবতাঁ দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়লো । সমগ্র ল্যাটিন 
আমেরিকায় । কেউ বাদ নেই। 

বৃটিশ হন্-ডুয়ার্স, গুয়েটামালা, কিউবা ও অগ্ান্ত শহর । সর্বত্র 
সোসালিষ্ট পার্টির শাখা অফিস খোল হোল। 

কেন্দ্রীয় সদর দপ্তর স্থাপিত হোল; মেক্সিকোর জনবহুল অঞ্চলে । 
ল্যাটিন আমেরিকান লীগ। এই নামে একট। পৃথক সংস্থা 

গঠিত হোল। য় এই কমিটিরও সেক্রেটারী নির্বাচিত হোলেন । 
সভা শেষ হোল। জেনারেল কারা! ধাড়িয়ে উঠলেন। সাদরে 

রায়ের সঙ্গে আবেগের সহিত করমর্দন করলেন । 
অপুব সে দৃষ্ট | মেক্সিকোর জনগণ অভিভূত হোলেন। সর্বত্র 

হর্যধ্বনী আর আনন্দের স্বতংস্ফুর্ত অভিব্যক্তি । 



এম, এন রায় ১৯৯ 

মেক্সিকোর জাতীয় সঙ্গীত বেছে উঠলো। হাসিমুখে রায় ঘরে 
বকিরলেন। 

আজ সভার বড় আনন্দের দিন । আজ তার ভ্রত সাফল্যের পথে। 

মেক্সিকোতে কাজ শুরু : 
সেদিন রায় তাঁর দপ্তরে বসে গাছেন। একখান! চিঠি হাতে 

এল। এসেছে পুয়েবল! ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা থেকে । লিখেছেন 

ইউনিয়নের সেক্রেটারি । 
পুয়েবল। মেক্সিকোর একট! বড় শ্ল্লি নগপী। বহু লোক 

সেখানে কার্জ করেন |: 

সেক্রেটারী লিখছেন,-কমরেড রায়, আপনাকে শীম্র একবার 

পুয়েবল। আসতে হবে। আমাদের কারখানার মালিক। একজন 

আমেরিকার লোক । শ্রমিকদের বহুবিধ ছুঃখ। কিন্তু মালিক 

নর্মম উদাসীন। 

কারখানার আবহাওয়া অত্যন্ত খারাপ। অস্বাস্থ্যকর অবস্থা । 

'সালো বাতাস নেই । অন্ধকার ঘর। স্যাত সে'তে মেঝে ! টয়লেটের 

ব্যবস্থা নেই। বাসের অযোগ্য । 

সেই অবস্থায় মেয়ে পুরুষকে কাজ করতে হয়। দৈনিক বারো 

'বণ্টা থেকে পনেরো ঘন্ট। কাজ । 

কোন সাণ্তাহিক ছুটি নেই। কোন বিশ্রাম নেই। মঞ্জুরির হার 

অবিশ্বান্তভাবে কম। শ্রমিকদের পশুর জীবন। 

আমর! প্রতিকার চাই। 

এই খবর পেলেন এম, এন, রায়। চিন্তিত হোলেন। তাই আর 

কাল বিলম্ব করলেন না। ছুটলেন পুয়েবল। । 

সোসালিষ্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি। কমরডে এম, এন, 
লায়। পুয়েবলা এসেছেন। তাদের স্থখছঃখের কথা শুনতে । 



৮৬৬০ এম, এন' বায় 

ধবাদটি শ্রমিক মহলে বিহ্থ্যুৎ বেগে ছড়িয়ে পড়লে! । সবাই 

বাধন ছিড়ে বেরিয়ে এল। ২ 
চারিদিকে বিপুল উৎসাহ আর উত্তেজন1। 

শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করেছে। সবাই বেরিয়ে এল দলে দলে । 

সে এক অদ্ভূত দৃশ্ঠ । সবার মুখে এক কথা,__- 

সময় হয়েছে নিকট এবার, বাধন ছিড়িতে হবে । 

কারখানার মালিক ভীত ও স্তস্তিত। 

কারখানার সামনে বিরাট মাঠ। সেখানে হাজার হাজার শ্রমিক। 

যেন উত্তাল জলতরঙগ । কে তার গতিরোধ করবে । 

কমরেড রায় ভাষণ দিচ্ছেন। আর সেই বিরাট জন সমুদ্র 

ুন্্র মুগ্ধ । গিলছে তার! রায়ের কথাগুলো! । কথা ত নয় যেন বুলেট । 

শুধু একট! কারখানা, নয়। পাশাপাশি কোন কারখানাই বাদ 
নেই । সবাই শুনছে। সে ভাষণ। সব হারাদের গান । 

কমরেড রায় বলে চলেছেন। 

ইতিহাস বলে, যুগ যুগ ধরে এই পুজিপতির দল তোমাদের" 
শোষণ করে আসছে। তোমাদের শেষ রক্তবিন্কু নিঙড়ে নিচ্ছে । 

তাই আজ তোমরা --নিংম্ব, দরিদ্র, সর্বহারা ও বঞ্চিত। 

তোমার্দের মানুষের অধিকার দেওয়৷ হয়নি । সমাজবাদ তোমাদের: 

রক্ষা! করবে। | 

সমাজবাদী কারাঞ্জ। সরকারের পতাকা তলে দাড়াও । 

অমনি. চারিদিকে তুমুল হর্ধধ্বনী, আর করতালি । 

কমরেড রায়ের কথায় আত্মীয়তার স্বর। এমন কথ তারা' 

শোনেনি কোনদিন। মনে হোল, আপন জন। 

ইউনিয়নের সেক্রেটারি এলেন। তার সঙ্গে রায় আলাপ' 

করলেন। সব কথা হোল । 

বুঝলেন ফ্েজিকো সরকারের অবস্থা । কোন আমিক নীতি, 

নেই। কোন পৃথক শ্রমিক দপ্তর নেই। নেই শ্রম-ম্ত্রী। 



এম, এন রায় ১২১. 

রায় কারাঞ্জার সঙ্গে দেখা করলেন। বোঝালেন তাকে । 

পৃথক শ্রম দপ্তর আপনাকে খুলতে হবে। কারখানার আইন 
সংশোধন করুন। শ্রম-মন্ত্রী নিযুক্ত করা দরকার। সমাজবাদী 

সরকারের নীতি, তবেই ত. জয়যুক্ত হবে। শ্রমিক কল্যাণ সার্থঞ্চ 

তবে। ' 

কারাঞ্জা হেসে বললেন,-জন-প্রিয় সরকার আমিও চাই !. 

তাহলে এক কাজ করুন। ইংলগ্ডের অন্থকরণে শপ ইয়ার্ড পদ. 
সৃষ্টি করুন। শ্রমিকের কল্যাণ হবে। 

মাত্র ১৯১৮ সালে ইংলণ্ড এই পথ নিয়েছে। শ্রমিক জগতে, 

অভিনব ব্যবস্থা । কারখানার শাস্তি ও শৃঙ্খলা, এতে ফিরে আসবে। 

কারাঞা। নতুন কথা শুনলেন । 

ক্যাবিনেটে এই প্রস্তাব উপস্থিত করলেন। 

ক্যাবিনেট সদন্তের বললেন,-উত্তম প্রস্তাব । 

পৃথক শ্রম-দপ্তর তারা অনুমোদন করলেন। 

আর সোসালিষ্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারিকে ভার দ্িলেন। 
আপনি একজন যোগ্য ব্যক্তি খুজে বার করুন। তাকেই 

আমর! শ্রম-মন্ত্রী নিযুক্ত করবো । আপনি স্থপারিশ করবেন । 
তাই হোল। রায় সোসালিই্ পার্টির অনুমোদন নিলেন।, 

এক অভিজ্ঞ সদস্যকে অআম-মন্ত্রী করার জন্য সুপারিশ করলেন। 

তিনি হোলেন। মেক্সিকোর গুথম শ্রম-মন্ত্রী | 
ট্রেউ-ইউনিয়ন কর্মীরা খুব উৎসাহ বোধ করলেন । 

১৯১৮ লাল। এঁতিহাপিক মে-দিবস। 

মেক্সিকো ইংলগুকে অনুকরণ করলো । এই দিন নিখিল 

মেক্সিকো ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেস গঠিত হোল। রায় হোলেন, 

কর্ণধার। আমিক আনন্দে দিশেহার। ৷ 

লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ৷. স্ুবাই ট্রেড-ইউনিয়নের সদস্থ | 



১২ এম, এন বাধ 

সর্বজ্ঞ সভা, শোভাধাত্রা আর বৈঠক ।. যেন মেক্সিকোর মরা 

্গাঙ্গে বাগ ডেকেছে। 

বিপুল উত্সাহ, উল্লাস ও উদ্দীপন! ৷ 

মেক্সিকোর কৃষক ; তারাও পেছিয়ে নেই। 

সবার মুখে এক কথা,--বাচতে হলে লড়তে হবে, লড়াই করে 

বাঁচতে হবে। 

কয়েক মাস পরের কথা। 

ট্রেড-ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সভ! ডাক! হয়েছে । শ্রমিক ও 

-ককুষকদের সভা] 

এক প্রকাণ্ড লাল পতাকা। সভা আলে! করে উড়ছে। 

সভ্ভাপতির আসনে কময়েড এম, এন, রায়। 

মিটিং আরম্ভ হয়েছে। ইউনিয়নের সেক্রেটারি ; সভায় বক্তৃতা 
দেবেন। সবে শুরু করেছেন। 

অমনি সভার শেষ প্রান্তের লোক, হৈ হৈ করে উঠলো । শুরু 
হোল, ইট ও পাথরের বৃষ্টি! আর মার মার শব্দ । 

সবাই ছুটতে আরম্ত করলে। ! কারো মাথা ফাটলো ! কারও 
'স্াত ভাঙলো! কেউ আঘাত পেল! সভায় গণ্ডগোল! মারাত্মক 

উতস্তজনা। সর্বত্র বিশৃঙ্খল] । 

রায় ধীর, স্থির, গম্ভীর ! 

তিনি ব্যাপারটা বুঝে নিলেন। এর! সমাজ-বিরোধী। এর! 

ভ্তাপাটার দলের লোক । মালিকের দালাল ! পুজিপতি আমেরিক! ; 

সভা পণ্ড করতে চায়। 

এদের রুখতে হবে। রায় নির্ভয়ে ছুটলেন। ইট পাখনের বৃষ্টি 

' তখনও চলছে ! তার মধ্যে ছুটলেন ! পেছনে অন্ুগামীর দল। 

জাঁপাটার দল, বেগতিক দেখে ভয়ে পালাল! সভা আবার 

সন্ত হোল। 



এম, এন, রাগ ১৩ 

রায় ভাষণ দিলেন--একতাই বল। | 

তারপর উল্লসিত জনত1! আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে বলে 

উঠলো,-- 
- কারাঞ্ধ। সরকার জিন্দাবাদ । কমরেড এম, এন, রায় জিন্নাবাদ । 

ফেরারী আসামী রায়কে আমেরিক। অপহরণ 
করতে চায় £ 

আমেরিকা হতে একখানা চিঠি এসেছে । অতি পরিচিত 

হস্তাক্ষর। রায় তাড়াতাড়ি খামখান! ছিড়লেন। চিঠি লিখেছেন 

খনগোপাল।, 

কলকাত পুলিশের ডেন্হাম আমেরিকায় পৌছে গেছে! সবাই 

জেনেছে! আপনি একজন ছুদ্ধান্ত বিপ্লবী । ফেরারী আসামী ! 

তাই ষড়যন্ত্র চলছে! আপনাকে “কিড শম্যাপ” করবে। ডেন্হাম শীজ 
মেক্সিকোতে যাচ্ছে । সাবধানে চলাফেরা করবেন। 

চিঠি পড়ে রায় মনে মনে হাসলেন। তাঁর অভিধানে ভয় 
বলে কিছু নেই। তাই ভয় পেলেন না । তবে সতর্কত। অবলম্বনের 
কথ! ভাবতে লাগলেন। 

এদিকে আমেরিকা তলে তলে যড়যন্ত্র করছেন। মেক্সিকোতে 
একটা বড় রকমের গৃহ-যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেবেন। 

একট গরিল৷ সৈন্য দল। দেশের অভ্যন্তরে দানা বেধেছে। 

তাদের পেছনে আছে । আমেরিকার অর্থ ওঅন্ত্র। পুরো সমর্থন। 
আমেরিকার পুলিশ খবর পেয়েছে। ফেরারী আসামী এম, 

এন, রায়; মেক্সিকো সরকারের পক্ষ হয়ে কাজ করছে।। সুতরাং 

তাকে অপহরণ কর। চাই। 

সেই যড়যন্ত্র চলছে। 
দেশের আবহাওয়া অত্যন্ত উত্তপ্ত। কারাঞ্জ। সরকার ভয় 

পেলেন। সর্বত্র আমেরিকারস্গপ্চর | চারিদিকে পঞ্চম বাহিনী । 



১২৪ এম. এন, স্বাস 

কারাঞ্জ! রায়কে ডেকে পাঠালেন । | 

সব কথা শুনে রায় বললেন,_-এতে ভয় পাবার কিছু নেই। 
দেশের শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্ত আজ সঙ্গ বন্ধ । দেশের ছাত্র ও তরুণ 

আমাদের সঙ্গে আছে। 

বিরাট মিছিল ও জন সমাবেশ আহ্বান করেছি। 

হাজার হাজার মানুষের সভা হবে। পুঞজজিপতি, শিল্প-মালিক 
ও সাআজ্যবাদী আর তাদের টানি মুখোস খুলে দেবো । 

সেই ব্যৰস্থা হচ্ছে। 

মেক্সিকো, লিয়ো, ভিলা-হরমোসা, পুরেবলা, জেয়াকে £জ, সান্ 

ব্লাম। সর্বত্র সভ। ডাকা হয়েছে। আপনি নিশ্চিন্ত 'থাকুন। 
কয়েক সপ্তাহ পরের ঘটন!। 

কারাঞ্রা সরকার বিদ্মিত। তারা দেখলেন । শহর ও প্রামা- 

থলের মানুষ । লাখে লাখে কারাঞ্জা সরকারের পেছনে । এক মন, 

এক প্রাণ। 

সমগ্র দেশে এক অস্ভূতপূর্ব পরিস্থিতি । 
দেশের সর্বত্র রক্ষীদল গড়ে উঠেছে। এই রক্ষী দলে আছেন। 

কৃষক, শ্রমিক ও শিক্ষিত মধ/বিত্ত। সব দেশের মানুষ । 

তার! নতুন সংকল্প নিয়েছেন। রক্তের বদলে রক্ত । 
আর সবার যুখে,--জয় ছবে, জয় হবে, হবে জয়। 

প্রেলিডেট কারাঞ্জ। রায়ের সংগঠন শক্তি দেখলেন। দেখলেন 

সমাজবাদের প্রতি রায়ের সীমাহীন নিষ্ঠা । বিশ্মিত ও বিমুগ্ধ 
হোলেন তিনি। 

কারাঞ্জ। বুঝলেন। আর ভয় নেই। মেঘ কেটে গেছে। প্রয়োজন 

হলে বিরাট ধর্মঘট হবে। জন জীবন হবে স্তব্ধ। 
_আমেরিক! বেগতিক দেখে কচ্ছপের মত ভিতরে মুখ লুকিয়ে 

ফেললেন। 
কারাঞ্জ। সরকারের নীতি জয়মুক্ত হোল। 



কারাঞ্জ। সরকারের বে-সরকারী উপদে। পদে 
এম, এন, রায় ৫ 

১৯১৮ সালের জুন মাস। এক উজ্জল প্রভাত । মেক্সিকো 
সরকার বসবাসের জন্য রায়কে একটা সুন্দর বাংলে! দিয়েছেন। 

বাংলোর স্বামনে প্রশস্ত সবুজ লন। আর তার চারিপাশে ফুলের 
বাগান। বিভিন্ন রংয়ের মৌনুমি ফুল।. চোখ জুড়িয়ে যায়। 

উদ্ভিদ বিজ্ঞান রায় যত্ব সহকারে শিখেছেন। বিভিন্ন ফুলের 

নতুন ধরণের কলম তৈরী করেন। নানাজাতীয় ফুল। 
রায় আগে ঘোড়ায় চড়তেন। ভাল অভ্যাস ছিল। মেক্সিকো 

সরকার রায়কে একটি সুন্দর ঘোড়া উপশ্ার দিয়েছেন । সাদা ঘোড়া 

ওয়েলার জাতীয়। রায় প্রত্যহ সকালে ঘোড়ার চড়ে ঘুরে বেড়ান । 

প্রাতঃ জমণ ৷ বীরত্ব ব্যগুক সে দৃশ্য । 

সে দিন রায় প্রাতঃজ্রমণ করে সবে ফিরেছেন । ঘোড়াটিকে আদর 
করছেন । বাগান আলো করে ফুল ফুটে রয়েছে । তাই দেখছেন । 

এমন সময় ক্রিং ক্তিং ক্রিং করে টেলিফোনট। বেজে উঠলো । 
রায় টেলিফোন কানে তুলেঃ_- 

হ্যালো, আমি রায় বলছি। 

অপর দিক থেকে উত্তর এল, 

আমি জেঃ কারপ্রার প্রাইভেট সেক্রেটারী । এক বিশেষ 

প্রয়োজনে আপনাকে ফোন করছি । 

বলু।ন 

আজ বিকেলে কেবিনেটের একট। জরুরী মিটিং আছে। প্রেসি- 
ডেন্ট কারাঞ্জ। আপনাকে গভণমেন্টের বে-সরকাণী উপদেষ্ট! নিষুক্ত 
করতে চান। সেজগ্ত আপনার অন্ুমতি চেয়েছেন। 

রায় খুসী ছয়ে বললেন--আমার কোন আপত্তি নেই। 

সাড়া মেক্সিকোতে এই নতুন খবরটি ছড়িয়ে পড়লো ৷ সোসালিই 



5 এষ, এন, ববায়ঃ 

পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল হিসেবে তিনি এতদিন সকলের সম্মান 
ও. প্রন্ধা পাচ্ছিলেন। বে-সরকারী উপদেষ্টা নিযুক্ত হওয়াতে সে 

সম্মান ও সমাদর আরও বৃদ্ধি পেল। সবার মুখে রায়ের নাম। 

রায়ের জন প্রির়ত। ৰেড়েই চলেছে । কাজের দায়িত্বও বেড়েছে । 

বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। | 
বিরাট পার্টি” অফিস। কত লোক সেখানে কাজ করে। কত 

টাইপিষ্ট। কত কেরানী। 
দুর দূর অঞ্চল থেকে লোক আসছে। 

নিত্য ব্থ অভিযোগ রায়কে শুনতে হচ্ছে । কত মেয়ে। কত 

পুরুষের তীড়। 
রায়ের দপ্তরে বিরাট টেবিল। তার ওপর তিনটে টেলিফোন। 

স্থুজ্দিত অফিস। 
রায়ের অফিস সেক্রেটারি গান্বিয়া। সব সময় কর্মব্যস্ত । 

ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন। কারও নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই। 
পাশের ঘরে পাটি” মিটিং হচ্ছে । 
সার! মেক্সিকোর খবর রায়কে রাখতে হয়। সমগ্র জাতির কথ! 

তাকে ভাবতে হয়।, সাম্রাজ্যবাদীর বিষ দাত ন্ডেঙ্গে গেছে। 

শোষণ যুক্ত, প্রগতিশীল সমাজবাদী রাষ্ট্র। মেক্সিকোতে 
প্রতিচিত । 

কমরেড রায় আজ নিশ্চিন্ত | 

জ্ঞানই শক্তি £ 
(0015026 15 00152) 

দেরাছনে রায়ের সহকর্মী বন্ধুর] প্রায়ই ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত 
ছোতেন। 

একদিন এমনি একটা ঘরোয়া বৈঠকে কাণিক, রাম সিংহ 
বাজাজ, বিমল প্রসাদ, আরও অনেকে উপস্থিত). " 



এছ, এন বায়ু ১২৭ 

কথ প্রসঙ্গে রামসিংহ বঞ্লেন, আপনি ত মহা দাধক। 

জীবন ভোর জ্ঞান অর্জন করেই গেলেন। রাজ-নীতি করতে 

অন পড়াশুনার কি দরকার হয়? | 

এম, এন, রায় একটু চুপ করে থেকে হেসে বললেন,--এ প্রশ্ন 
অনেকেই আমাকে করেছেন। আমি দেখলাম জ্ঞানই শক্তি। এ 

কথ। প্লেটো! অনেক দিন আগেই বলে গেছেন। 
মেক্সিকোর বৃহত্তর কর্মক্ষেত্র । শক্ত হয়ে এখানে দাড়াতে হবে। 

আমাকে প্রভূত শক্তি অর্জন করতে হবে। সে শক্তি হোল জ্ঞান। 
আর জ্ঞান-অর্জন। এই ব্যাপারে একজন আমার জীবনে সব 

চেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তিনি ফরাসী শিল্পী ও 

দার্শনিক লিয়োনাডো দ্য ভিঞি। সবাই অবাক হয়ে শুনতে 

লাগলেন। 

শিল্প-জগতে লিয়েশানাডো নিঃসন্দেহে আদর্শশিল্পী । কিন্তু তার, 
পাণ্ডিক্য যে কত সুগভির। কত অতল স্পর্শী। সে সংবাদ অনেকেরই 
জান! নেই। 

জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস মস্থন করে; তিনি সাধনা! করে গেছেন।' 

তিনি ছিলেন সত্)ই মহা সাধক। 

তিনি ছিলেন একাধারে সব। চিত্রকর, ভাস্কর, ইঞ্জিনিয়ার, 

স্থপতি বিদ্। বিশারদ, পদার্থ বিদ্াবিদ, জীবতত্ববিদ, আরও কত। 

ভার ছিল আশ্চর্য প্রতিভা । ছবি আকতে গেলেন। ছবি 

আঁকতে বসে দেখধেন। জ্যামিতির পুরো জ্ঞান থাকা চাই। নইলে- 
ছবি আকা যাবে না। অমনি জ্যামিতি নিয়ে পড়তে বসলেন। 

আবার জ্যামিতি পড়তে গিয়ে দেখলেন । জ্যামিতির ভিত্তি হোল- 

অন্ক। তাই ছাত্র হিসেবে গোড়া থেকে অঙ্ক শিখতে বসলেন । 

আশ্চর্র। তাই না? 

সত্যিই এ এক আশ্চর্ধ ব্যাপার । মনে হয় যেন গল্প শুনছি।, 



আরে! শুনুন ; লিয়োনার্ডোর একবার ইচ্ছ! হোল মানুষের সুতি 

গড়বেন। ভাক্কর হবার তার খুব ইচ্ছা । কিন্তু খুবই অন্ুবিধায় 
পড়লেন। মানুষের দেহে অসংখ্য শিরা ও উপশিরা। সে গুলে 
ঠিক মত গড়বেন কি করে? তার ত “এনাটমি” জানা নেই। অমনি 
বসে গেলেন “এনাটমির' চর্চা! করতো । 

মানুষের দেহের হাত পা মুখ সব গড়লেন। এবার চোখ ; 
চোঁখ গড়বেন কি ভাবে । চোখের গঠন যে অত্যন্ত জটিল। ম্ুতরাং 
চোখ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান থাক চাই। 

ছুটলেন মেডিকেল কলেজের চোখের অধ্যাপকের কাছে। তার 

কাছ থেকে পাঠ নিলেন। 

রা খলেই চলেছেন,--শুধু শেখা নয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি 

ক্ষেত্রে ; তিনি শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেছিলেন । তাই আজ তিনি আদর্শ 
শিল্পী । | 

তিনি মহা! সাধক । আমি মনে মনে তাকে গুরুর পদে বরণ 

করলাম। ঠিক করলাম। রাজ-নীতি ক্ষেত্রে আমাকে শক্তি অজ'ন 

করতে হবে । তাই লিয়োনার্ডো স্য ভিঞ্চির মত সর্বশান্ত্রে মুপপ্ডিত 

হতে হবে। : 

আমি ত তখন কম্যুনিষ্ট। বিপুল বিশ্বে আছে অফুরন্ত জ্ঞান- 

ভাগ্ডার। যদি মন্থন করতে না পারি, তাহলে আমি কিসের কমুযুনিষ্? 
তখন আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো! । রেনে্স যুগের 

খখধিদের মুখগুলে]। 

আমি দেখতে পেলাম । দাস্তে, পেটরার্চ, বোকাসিও, লিয়ে - 

ক্লার্ডো, রাফেল, গালিলিও, আরও আরও কত মুখ। ভারতীয় 

'খবিরাও বাদ গেলেন না। 

র্ধুর৷ অবাক বিশ্ময়ে শুনতে লাগলেন । সত্যই সে এক' অনবন্ধ 

কাহিনী । কারো মুখে কথ। নেই। 



এম এন রায় ১২৪ 

একটু চুপ করে থেকে রায় বললেন,--এদের জীবন দর্শন ও 

পুস্তক সমূহ পড়লাম। এঁদের পরে বল! হোত মানববাদী। 
একদিন লাইব্রেরীতে একখান! মূল্যবান পুস্তকের সন্ধান পেলাম । 

বইখানি লিখেছেন ; ইটালির অন্তর্গত নেপলস্ শহরের রোমান-ল 

অধ্যাপক ভিকো। ৷ ত।র ৰইখানার নাম,--:1101019 ০? বদ 

50161006, 

আশ্চর্য বই। আমি ক্ষুধার্ত মানুষের মত বইখান| গিলতে 
লাগলাম । | 

তখন মাথায় ঢুকেছে; পড়ার নেশা। রজার বেকণ আর 

আলবাচীস ম্যাগনাস। তাদের বই গুলো । খুঁজে বার করলাম । 

হাতে এল; আরব দেশের চিন্তাশীল লেখক ও দার্শনিক 

এভেরোর স্ুবিখ্যাত পুণ্তক,_মানুষের মুক্তি । 

এক বন্ধু সংগ্রহ করে দিলেন। মনীষী ইবন্ খাল্ছুনের পৃথিবীর 

ইতিহাস । ইবন খালছুন আরব দেশের লোক । 
তাছাড। কত বই পড়লাম $ জ্ঞান-বিজ্ঞানের । 

ফিজিক্স, কেমিছ্রি, বোটানি, বায়োলজি, দর্শন, রাজনীতি, সমাজ- 

বিজ্ঞান, ধর্মশান্তর । কিছুই বাদ দিই নি। 
কিমের নেশায় আমাকে পাগল করে তুলেছিল । বুঝলাম, 

জ্ঞান অনন্ত । 

আজ আমি বেশ বুঝেছি । 1190 115 006 1091.61 ০01 025 

৪0৫19] ত:০:10.. মানুষই এই সামাজিক পৃথিবী গড়েছে। 

আজ আমার মনে কোন মন্দেছ নেই ! কোন দ্বিধা নেই। এক 
মানুষই সর্ব মানুষ । একজাতিইসর্বজাতি। এই বোধ প্ধেম ও 

জ্ঞানের দ্বারা পেয়েছি । 

আইনষ্টাইন একদিন আমাকে বলেছিলেন,--আদর্শ মানুষ সর্খ- 
বন্ধন, সর্ব-উপাধী মুক্ত। 



খত এম, এন, রায় 

ত্বামী বিবেকানন্দের কথা! আমি ভূলিনি | 1190 10561 

0:051655 2010 51101 00 02005 0০6 290 6৮ 00 006. 

ভল্টিয়ার ভারী সুন্দর একটা কথা বলেছেন,--131011817652060 

৩0102000 961198 ৫০010. 90156 211 70::010191705. 

তাই ইচ্ছা করে মনে মনে স্বজাতি হইয়। থাকি সর্বলোক-সনে, 

দেশ-দেশাস্তরে | 

কাণিক এতক্ষণ চুপকরে শুনছিলেন। রায়ের কথ।। এবার 

বল্লেন,--এখন বুঝলাম, জ্ঞানই শক্তি। 

বলশেভিক রাশিয়। 

১৯১৭ সাল। 

রাশিয়ায় জারতন্ত্বর খতম হয়েছে । সেই সুযোগে কেরেনস্কি 

অস্থায়ী সরকার গঠন করেছেন । 
বলশেভিকদের ওপর নির্মম অত্যাচার শুরু হয়েছে। ট্রট্ক্কি 

বন্দী হয়েছেন। প্রাভদ। কাগজ বাজেয়াপ্ত হয়েছে। লেনিন 

প!লিয়েছেন। জিনোভিফ. লুকিয়ে পড়েছেন। সর্বত্র অন্ধকার। 

দেশের খুব ছুর্দিন। কেরেনস্থি মাত্র তিন মাস ক্ষমতায় ছিলেন? 
তার মধ্যে এত কাণ্ড! 

শেষপর্ষস্ত লেনিনের হাতেই তার পরাজয় ঘটলো । প্রাণভয়ে 

তিনি পালালেন । রাশিয়া ছেড়ে নিরুদ্দেশ হোলেন। কোথায়, 

গেলেন। কেউ জানে না। 

বছদিন তার খবর নেই। হঠাৎ খবর পাওয়া গেল। কেরেনস্থী 
৮৯ বছর বয়সে নিউ-ইয়র্কে মারা গেলেন। মাত্র সেদিন। তারিখট? 
ছিল ১১ই জুন ১৯৭* স!ল। যাক সে কথা। এবার লেনিন। 

লেনিন ক্ষমতায় ফিরে এলেন। দেখলেন তার ঘরে বাইরে শক্র। 
ঘরে গ্েত রাশিয়ান। বাইরে সাম্রাজ্যবাদী। কোথায় যাবেন? 



এম এন, বায় ১৩৯ 

লেনিনের সঙ্গে সবাই কুট-নৈতিক সম্পর্ক ছি করেছে। । 
রাশিয়। এক ঘরে। সকলে বয়কট করেছে। এমুন করি বেশ 

কট। মাস কেটে গেল। 

আমেরিক। ব্যবসায়ীর জাতি । তারা দেখলেন, সবাই রাশিয়াকে 

ত্যাগ করেছে । এই মহা-স্বযোগ। রাশিয়ার বাজার অধিকার 

করা যাক । তাহলে, প্রচুর অর্থ ঘরে আসবে । 

তাই আমেরিক1 গোপনে ব্যবসা-সম্পর্ক গড়তে আগ্রহ দেখালেন । 

লেনিন সহজেই রাজী হোলেন। 
সেট ১৯১৮ সাল। 

একট! ট্রেড-ডেলিগেশন রাশিয়া আমেরিকায় পাঠালেন। তার 
অত্যন্ত গোপনে সে দেশে যাত্রা! করলেন । 

বরোডিনকে এই ট্রেড-ডেলিগেশনের কর্তা করে পাঠান হোল । 
তখন রাশিয়ার বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার শুন্য | 

জারের ধনাগারে হীরে, মুক্ত, জহরৎ ও মুল্যবান বছ অলঙ্কার 

ছিল। বরোডিন সেগুলে৷ সঙ্গে নিলেন । বৈদেশিক মুদ্রার কাজ 
করবে। 

এক স্ুটকেশ ভত্তি সেই সব অলঙ্কার । 

গোপনে আমেরিকায় এলেন। বরোডিনকে আমেরিকার 

পুলিশের কি রকম সন্দেহ হোল । তার! জাহাজ ঘাটে তাকে গ্রেপ্তার 

রলে]। 

তিনি দেখলেন মহ বিপদ । 

হীরে, মুক্তো, জহর ভরা স্ুটকেশ। পুলিশের হাতে পড়লে 
সবনাশ! সব যাবে! তিনি সর্বস্বাস্ত হবেন। পুলিশকে বিশ্বাস 

নেই। তাহলে উপায়? 
পাশেই এক হশযাত্রী ছিলেন । পুলিশ ধরবার আগে । তাড়া- 

তাড়ি স্টকেশটি তার হাতে তুলে দিলেন। 



বললেন।-আপনি দয়াকরে এই স্ুুটকেশটি আপনার কাছে 

রাখুন। আমি এখনই আসছি । 

এই বলে বরোডিন পুলিশের সঙ্গে চলে গেলেন। অপরিচিত 

ভদ্রলোক ! তিনি দেখলেন ভারী মজা । স্ুটকেশটি নিয়ে নিজের 

পথ দেখলেন। অজ্ঞাত কুলশীল। কেচেনে। 

কিছুক্ষণ পরেই পুলিশ বরোডিনকে ছেড়ে দ্িল। তিনি তাড়াতাড়ি 
সথটকেশের উদ্দেস্টে ছুটে এলেন। ততক্ষণে ভপ্রলোক উধাও । 

বরোডিনের মনের অবস্থা তখন পাগলের মত। চারিদিকে 

ছুটোছুটি করলেন। ন পেলেন সুটকেশ | না পেলেন সেই লোকটির 

দেখা । ছুটোছুটিই সার হোল । চোখে অন্ধকার দেখলেন । 

বরোডিন কপর্ঘক শূন্য ! একেবারে নিরুপায়, নিঃসম্বল। কোথায় 
যাবেন £ অনেক চিস্তা করলেন। আশার ক্ষীণ আলে! চোখে 

পড়লো । তাইতো! পাশেই সোসালিষ্ট দেশ মেক্সিকো । ঠিক 

করলেন, মেক্সিকোতে যাবেন। তাহলে হয়ত একট ব্যবস্থা হবে। 

তাই গেলেন । 

মেক্সিকোর রাজপথ ! এক! দাড়িয়েছেন । 
অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পথে আলাপ 

হোল। সৌভাগ্যন্রমে তিনি সোসালিষ্ট পার্টির সদস্য । 

বরোডিন তার কাছে সাহায্য চাইলেন। 

তিনি সব শুনে বললেন,--আপনি এক কাজ করুন। আমাদের 

পার্টির সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করুন। 
বরোডিন অকুল পাথারে--কুলের সন্ধান পেলেন। 
সেই ভদ্্রলোকটি বরোডিনকে সোনালিষ্ট পার্টির সদর দপ্তরে 

নিয়ে এলেন। | 

তখন মেক্সিকে। সোসালিই্ পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল কমরেড 

এম, এন, রায় । 

১৯১৮ সালের এক স্মরণীয় দিন। 



এম. পরেন, রায় ১৩৩ 

এম, এন, রায় তার সদর দপ্তরে বসে কাজ করছেন। 

এমন সময় একট ছোট কাগজ নিয়ে পোর্টার রায়ের সামনে 

হাজির । 

তাতে লেখা--বরোডিন। 

রায় অবাক! বরোভিন ? আশ্চর্য ! 

তখনই পোর্টারকে হুকুম করলেন । 
সসম্মানে বরোডিনকে নিয়ে এস। 

বরোডিনের মুখে রায় সব শুনলেন। শুনলেন, ট্রেউ-ডেলি- 

গেশনের ইতিহাস । রাশিয়ার আধিক অবস্থা । বুঝলেন বরোডিন 

অর্থাভাবে খুব বিপদে পড়েছেন। তার সাহায্য চান। 

ছুই বিপ্লবীতে আলাপ হোল । 

বরোডিন বললেন, কমরেড রায়, আমি সত্যিই খুব বিপদে 

পড়েছি । 

তারজন্য ভাবনা কি! আমি আজই প্রয়োজনীয় ডলারের ব্যবস্থ! 

করে দিচ্ছি। আপনি ডেলিগেশানের সভ্যদের নিয়ে আন্ত্বন। 

আর মেক্সিকোর পুলিশ কমিশপারকে সংবাদ দিচ্ছি। পুলিশ 
সেই হারান সুটকেশ নিশ্চয়ই খুজে বার করবেন । আপনি নিশ্িন্ত 
থাকুন। 

তারপর পার্টির এক বিশেষ সদস্যকে ডাকলেন । 

কমরেড বরোডিন আমাদের সম্মানিত অতিথি। আপনি এর 

জন্য একট। ভাল হোটেল ঠিক করে দিন। 

কমরেড বরোডিন । রাশিয়ার বিখ্যাত লোক | লেনিনের অত্যান্ত 

বিশ্বাসের পাত্র? 
বরোডিন রায়ের কাণ্ড দেখলেন | গভীর ভাবে রায়কে বিচার 

করলেন । লক্ষ্য করলেন সত্তার গতিবিধি । 

ভারী অবাক লাগলো | একজন ভারতীয় বিপ্লবী । সমগ্র 

মেক্সিকোবাসীর হৃদয় হয় করেছেন । আশ্চর্য ! 
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মেক্সিকোর সোসালিষ্ট - পার্টির গোড়ার ইতিহাস শুনলেন । বহু 

সোকের সঙ্গে আলাপ হোল। সবার মুখে এক কথ! । 

এক ছোট্ট অবহেলিত রাজনৈতিক দল। আজ দেশের শীর্ষে 
উদ্নীত। এ সৰই সম্ভব হয়েছে। এক মাত্র কমরেড এম, এন, 

রায়ের ব্যক্তিগত চেষ্টা ও অভূতপূর্ব উদ্যমে | - 
সত্যিই আশ্চর্ধ ! তাই না? 

মেক্সিকে। সোসালিই পাটির জাতীয় কন্ফারেন্স 
১৯১৯ সাল। 

দেখতে দেখতে এক বছর হয়ে গেল। এবার সোসালিষ্ট পার্টির 
বাধিক অধিবেশন । মহাসমারোহে পালিত হবে। 

প্রথম জাতীয় কনফারেন্স । সভাপতির পদে কমরেড এম, এন, 

রায়। আর নিমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে আছেন, জেনারেল কারাঞ্জ। 

তার মন্ত্রিমগুলী, ও সদস্থবৃন্দ । এ ছাড়াও এক হাজারের ওপর 

ডেলিগেট। তারা এসেছেন মেক্সিকোর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে । 

ল্যাটিন আমেরিক। থেকেও এসেছেন অনেকে । কয়েক হাজার দর্শক । 

সভার কাজ আরম হয়েছে। জেনারেল কারাঞ্জ বসেছেন। 

রায়ের ঠিক ডান পাশের চেয়ারটিতে । মাঝে মাঝে দুজনে আলাপ 
হচ্ছে। ফিস ফিস করে কথা বলছেন। আর হছুজনেই হাসছেন। 

দিলখোল। হাসি। 

বরোডিন সেই সভায় নিমস্ত্রিত। তিনিও এসেছেন। আশ্চর্য 

হয়ে লক্ষ্য করছেন ; জেঃ কারাঞ্জ৷ আর রায়ের অস্তরঙ্গতা ও ঘনিষ্ঠতা 
কত সুগভীর । যেন একবৃস্তে ছুটি ফুল। 

বরোডিন দেখে অবাক হোলেন। সত্যিই অবাক কাণ্ড! 

সেই কনফারেন্সে কত প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচনা হোল। 
কত নতুন নতুন প্রস্তাব গৃহীত হোল। 
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হাজার হাজার মন্তরমুগ্ধ ডেলিগেট আর দর্শক। অদ্ভুত যোগ্যতা 
আর অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে সভার কাজ পরিচালিত হোল । 

বৈদেশিক নীতি ও সমাজবাদের অপূর্ব বিশ্লেষণ করলেন। 

কমরেড এম, এন, রায় যেন বিপ্লব বহ্ছি । 

মুগ্ধ বরোডিন। সভার সমগ্র বিবরণ; খুটিনাটি সব তথ্য; সবই 
লিখলেন লেনিনকে। 

বরোডিন লিখলেন । 

এক আশ্চর্ধ মানুষের সঙ্গে আলাপ হোল। ত্বার নাম কমরেড 

এম, এন, রায়। তিনি একজন ভারতীয় বিপ্লবী । 

কারাঞ্জ৷ সরকারের অকৃত্রিম বন্ধু। মেক্সিকো সোসালিষ্ট পার্টির 
সেক্রেটারি । আমার বিপদের দিনের বন্ধু । 

চিঠি পড়ে লেনিনও আশ্চর্য ! 
লেনিন লিখে পাঠালেন । 

এই আশ্চর্য মানুষটিকে আমি একবার দেখতে চাই। 

মেক্সিকো। কমিউনিষ্ট পাটি : 
সবাই রায়ের মুখ থেকে শুনতে চায়। মেক্সিকোতে কমিউনিষ্ট 

পার্টি কিভাবে গড়ে উঠলো । সে এক রোমাঞ্চকর ব্যাপার । 
বোম্বাই 'ইপ্ডিপেনডেণ্ট ইত্ডিয়া" অফিসে সবাই বসে গল্প হচ্ছে। 

লক্ষ্মণ শাস্ত্রী যোশীও আছেন। আছেন আরও অনেকে । এই সব 

কথাই হচ্ছিল! 

গোপালন বললেন-রাশিয়ার বাইরে গ্রথম কমিউনিষ্ট পাটি 
গঠন । নিঃসন্দেহে এঁতিহাপিক ঘটনা । আর সে সম্মান ও 
সৌভাগ্যের অধিকারী একজন ভারতবাসী। 

তাই আপনার মুখ থেকে আমাদের শুনতে ইচ্ছে করে। 

কমরেড রায় চুপ করে থেকে ধললেন। 
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তখন প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধ সবেমাত্র শেষ হয়েছে । বিরাট জার্মান 

শক্তি পরাজিত্ত। কাইজারের উচ্চ শির ধুলায় লুস্ঠিত। 
ইংরেজ আর আমেরিকা বিজেতার আসনে । তাদের দন্ত ও দর্পের 

শেষ নেই। সবাইকে চোখ রাঙাচ্ছে। 

মেক্সিকো সরকার. সমাজবাদী । কোন বি,দশী রাষ্ট্র তার বন্ধু 

নেই।* আমেরিকা তার শক্র। 

কারাঞ্জা সরকার খুবই বিব্রত বোধ করলেন। 

তাদের ভয় হোল। হয়ত আমেরিকা আবার মন্রো-নীতির নাম 

করে হামল! শুরু হবে। 

একদিন বিকেলবেল!। 

পার্টি অফিসে বলে আছি। হঠাৎ জেনারেল কারাঞ্জা এসে 
হাজির। 

আশ্চর্য হলাম । কি ব্যাপার! 

কথ। আছে। 

তখন আমরা ছুজনে বসলাম । অনেক গোপন পরামর্শ হোল,! 

অনেক বিষয় আলাপ করলাম । 

শেষে কারাঞ্জা হেসে বললেন। 

আবার নতুন ভাবনা এল। 
আমি উত্তর দিলাম । 

আমিও এ বিষয়ে চিন্তা করেছি। আমার মনে হয়! কমিউনিষ্ট 
রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিৎ। 

বিরাট রাশিয়া। আজ বন্ধু হীন। 
কোন বিদেশী রাষ্ট্র তার বন্ধু নেই। সবাই তার লঙ্গে কূট-নৈতিক 

সম্পর্ক ছিম্ন করেছে। এই স্থুযোগ। আমাদের এগুতে হবে । 

কারাঞ্জ! চিন্তিত ভাবে প্রশ্ন করলেন । 

আপনি কি করতে চান? 
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একটু চিন্তা করে আমি বললাম । 

আপনি বরোডিনের মুখে শুনেছেন। মহান লেনিন চাইছেন, 

বিশ্বের অন্যান্ত দেশেও কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র গড়ে উঠুক। আমাদের সেই 

পথে যেতে হবে ! 
তাছাড়। আমাদের রাষ্ট্র সমাজবাদী । আমরা সহজেই রাশিয়ার 

বিশ্বীন উৎপাদন করতে পারবো । সেটা সম্ভব হবে। যদ্দি আমরা 

সোসালিষ্ট পার্টির নামট। বদলাই। সোসালিষ্ট পার্টিকে কমিউনিষ্ট 

পার্টি বলে ঘোষণ। করতে হবে। গঠনতস্্ব বদলাতে হবে। 
প্রফুল্ল মুখে কারাপঞ্র। বললেন,--ইহ। কি সম্ভব? 
আমিও মনে মনে তাই চাই। উল্লসিত হয়ে জবাব দিলাম । 

কেন সম্ভব নয় 2 

আপনি আমার প্রস্তাব কি সমর্থন করেন? তাহলে আমি 

একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি। 

আমার পুণ-সমর্থন আছে। 
জেনারেল কারাঞ্জার সমর্থন আদায় করলাম। মনটা হান্ক। 

হোল। পরদিনই সোসালিষ্ট পার্টির একট মিটিং ছিল। এই 
প্রস্তাব সেখানে উথ্থাপন করলাম। সবাই একবাক্যে রাজী । 

তাদের সম্মতি নিলাম । সাধারণ সভা ডাকলাম । ছোট্ট একট 

বক্তৃতা দিলাম । পার্টির নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব গৃহীত হোল । 
১৯১৯ সালের মে মাস। মেক্সিকোতে কমিউনিষ্ট পার্টি গঠিত 

হোল। নাম দেওয়! হোল--কমিউনিষ্ট পার্টি অব মেক্সিকো । 

রাশিয়ার বাইরে । এই সর্বপ্রথম কমিউনিষ্ট পার্টি। আর সে 

গৌরব ও মর্যাদা মেক্সিকোর । 

লক্ষণ শাস্ত্রী যোশী হেসে বললেন,--একজন বিদেশীর পক্ষে 

এটা কম বড় শ্লাঘার ও গর্ষের বিষয় নয় ! 

আপনি হোলেন মেক্সিকো কমিউনিষ্ট পাটির প্রথম সেক্রেটারী 
ব্েনারেল । কত বড় রাজকীয় সম্মান আপনার । 
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রায় চুপ করে থাকলেন। ব্যক্তিগত প্রশংসা! তিনি এড়িয়ে 
'চলতেন। 

মহান লেনিন কর্তৃক কমরেড এম, এন, রায় আমন্ত্রিত 
এদ্দিকে আর এক ব্যাপার হোল। 

মহান লেনিন রাশিয়ায় বসে খবর পেলেন। মেক্সিকোর জনগণ 

কমিউনিষ্ট পার্টি গঠন করেছেন। 

আর সেই পার্টি” গঠনের মূলে আছেন। একজন ভারতীয় । 
কমরেড এম, এন, রায় । 

লেনিন আনন্দিত। বরোডিনকে লিখলেন--সব খবর জানাও । 
যা ভাবা যায়নি । তাই হোল। | 
অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। হঠাৎ রায় একখান! চিঠি পেলেন। 

চিঠিখান। বরোডিন লিখেছেন। 

আশ্চর্য হলেন রায়। চিঠিখানা তাড়াতাড়ি খুলে দেখলেন। 

চিঠিতে লেখ! আছে। 
কমরেড লেনিন আপনাকে রাশিয়ায় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন । 

শী্বই কমিউনিষ্ট ইণ্টার শ্াশনালের দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হবে। 

আপনি যোগ দিলে, তিনি সুখী হৰেন। 

তখন এম, এন, রায় খুব ব্যস্ত । মেক্সিকো ও লাটিন আমেরিকার 
ঘুরতে হচ্ছে। নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই । 

বিরাট কর্মনুচী। দিকে দিকে কাজ চলেছে। বিশ্রাম নেই! 
'তখন মেক্সিকো ত্যাগ অসম্ভব । রায় নিরুপায় 

সেই দিনই লেনিনকে চিঠি দিলেন। অত্যস্ত ভদ্র ও সৌজন্যপুণ 
সে ভাষা। 

রায় লিখলেন, 

আপনার নিমন্ত্রণ পত্র পেলাম। আপনার সৌজন্কে আমি 

'অভিভূত। যাবার খুবই ইচ্ছা । কিন্তু বর্তমানে পার্টির কাজে 
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অত্যন্ত বাস্ত | সুতরাং আমার পক্ষে এখনই যাওয়। সম্ভব নয়। আমি 
অত্যান্ত হঃখিত। 

কয়েক সপ্তাহ পরের কথা। লেনিনের কাছ থেকে আবার 

চিঠি এল। 

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে; আপনার যোগ দেওয়া খুব প্রয়োজন । 

রাশিয়ার ভৌগলিক সীমানার অপর পারে ভারত। আপনি 
রাশিয়ায় আম্মুন। 

এখান থেকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সাহায্য দেওয়। 

সহজ হবে। সুদূর মেক্সিকে। থেকে সহজ হবে না। আপনি সত্বর 
আম্মুন। 

রায়ের এখানেই ব্যথা । লেনিন তাই ইচ্ছাকরে ব্যথার স্থানে 

হাত দিলেন। বুকে আগুন জ্বলছে । রায় বিশ্ব-পরিক্রমায় চলেছেন। 

লক্ষ্য ভারতের স্বাধীনতা । 

মহান লেনিনের দ্বিতীয় আহ্বান। রায় ত। প্রত্যাখ্যান করতে 

পারলেন না। 
লেনিনের নিকট চিঠি গেল,--আপনার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম । 

এম, এন, রায় অত্যন্ত গোপনে প্রেসিডেন্ট কারাঞ্জার সঙ্গে দেখ! 

করলেন। 

এই দেখুন কমরেড লেনিনের চিঠি। তিনি আমাকে রাশিয়ায় 
নিমন্ত্রণ করেছেন । 

কারাঞ্জ। লেনিনের চিঠিখানা ভাল করে পড়লেন। তার মুখ 
দিয়ে হঠাৎ কথা বেরুল ন। ৷ 

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন,-_ 

খুব আনন্দের কথা । কিন্তু আমরা ত আপনাকে হারালাম । 

কারাঞ্জার কথা শুনে, রায়ের চোখের কোণ ভিজে এল। কি 

আত্মীয়তার সুর ! 

কারাঞ্জ। আবার বললেন। 
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মানুষের বৃহত্তর কল্যাণের কথ। ভেবে আপনাকে ছাড়তে রাজি 

হুচ্ছি। 

আপনি আমাদের ছুর্দিনের বন্ধু। তাই ছাড়তে ইচ্ছ! হয় ন। 

তবু আমর! স্থখী। আপনার যাত্রাপথ সুখের হোক। 

রায় নীরব। একটা কথ! নেই তীর মুখে । 

কারাপ্জার ইচ্ছা! রায়কে একট! বিরাট বিদায় অভিনন্দন 

দেবেন | কিন্ত তা হোল না। তখনও আমেরিকা আর ইংলগু চেষ্টা 

করছে। রায়কে অপহরণ করে নিয়ে যাবে। চারিদিকে গুপ্তচর 

মেক্সিকোর সর্বত্র । তারা ওত পেতে বসে আছে। ূ 

বিদায় অভিনন্দন হোল না বটে। কিন্তু রায়ের নিরাপত্তার সব 

ব্যবস্থা হোল । 

কারাঞ্জা নিজের দায়িত্বে সবঠিক করলেল। রায় হোলেন, 

প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি। স্তাকে কূটনৈতিক পাশপোর্ট 
দেওয়া হোল। 

তবু সতর্কতা ও গোপনীয়তা । দেওয়ালেরও কান আছে। 

যেন কোন দিক থেকে, কোন ক্ষতি না হয়। 

বিরোধী বিদেশী রাষ্ট্রের চোখে ধুলো দিতে হবে। তাই 

পাশপোর্টে নতুন নাম দেওয়। হোল। ভি, গালিয়া। এবার তার 

বাব। ইংরেজ এবং মা মেক্সিকোর লোক । 

ইংরেজ অথবা আমেরিকা । কেউ আর তাকে ভারতীয় বলে 
সন্দেহ করবে না । 

ভি, গা্সিয়। প্রেসিডেপ্ট কারাঞ্জার ব্যক্তিগত দূত। বিশেষ 

মিশনে বিদেশে চলেছেন । 

তবু ভয়। পাছে বিপদ ঘটে। 

জাহাজ ছাড়বার আর মাত্র পনেরো দিন বাকি! রায় কাজের, 

অছিলায় মেক্সিকো! শহর ছাড়লেন। সবাই ভাবলো $ রায় টুরে 

বেরিয়েছেন। 
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কিন্তু সেট। যে অগস্ত যাত্রা, সেদিন কেউ তা৷ ভাবেনি । 

১৯১৯ সাল, ৩০ সে অক্টোবর 

মেক্সিকো বন্দর। ভেরাক্রজ জাহাজ ছাড়বে। ছাড়বার কথ! 
সকাল ন'টায়। 

আর মাত্র দশ মিনিট বাকি! কিন্তু প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত দূত 
মিঃ গাপ্লিয়া এখনও এসে পৌছলেন না। বনু যাত্রীবুকে নিয়ে 

ভেরাক্রুজ দাড়িয়ে রয়েছে । 
জাহাজের ভে। বেজে উঠলো! । সিড়ি তোল আর্ত হয় হয়। 
এমন সময় গার্সিয়া ছুটতে ছুটতে এসে জাহাজে উঠলেন। 

হাতে বিশেষ দূতের পাশপোর্ট। পুলিশ ও বন্দরের অফিসার । 
স্তাকে সসম্মানে রাস্ত। করে দিলেন । 

সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ ছেড়ে দিল। 

সুদীর্ঘ ত্রিশ মাস। রায় মেক্সিকোতে ছিলেন। 

আজ প্রিয় মেক্সিকোর তীর-ভূমি ছেড়ে যাবেন । 

জাহাজের খোলা ডেক। 

অদূরে মেক্সিকোর তীর । কত ম্বান্ুষের ভীড়। রায় এক দুৃষ্টে 
চেয়ে আছেন ! সেই দিকে । চোখ ফেরাতে পারছেন না। 

প্রিয় মেক্সিকো, প্রিয় জনগণ । 

চোখ দিয়ে ছুফোট। জল গড়িয়ে পড়লো । টস্ টস্ করে। 
রুমাল দিয়ে মুছে ফেললেন । 

কবির কথ! মনে হোল । 

এক ধর্ম, এক জাতি, এক ভগবান। 

কত চিন্তা মনে আসছে। 

সে দিনের অজ্ঞাত কুগশীল এক নগণ্য বিদেশী । মেক্সিকোর 
জনগণের অকুঞ্ঠ ভালবাস! পেলাম। 

আজ ফিরে বাচ্ছি। 
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অসামান্ত সাফল্য আর অফুরস্ত আনন্দ নিয়ে। 

বিদায়! মেজসিকো। বিদায় 1! 

কিউবার হাভান। বন্দর 
তখনও বিপদ কাটেনি । চারিপিকে সাম্রাজ্যবার্দীর যড়যন্ত্র । 

স্ৃতরাং ভয়ে ভয়ে চলতে হচ্ছে। কখন কি হয়। 

পথিমধ্যে কিউবার হাভান। বন্দর। জাহাজ থামবে । হাভান৷ 
বড় বন্দর | মাল, রসদ ও যাত্রী ওঠ। নাম] করবে । কত দেশের মানুষ । 

কিউবা তখন আমেরিকার ভাবেদার। প্রটেক্টরেট রাষ্ট্র। 
ইংরেজ আর আমেরিকার গুপ্তচর ঘুরছে । পুলিশ টের পেলেই 
বিপদ । তুই রাষ্ট্রের গ্রেপ্তারী পরওয়ান৷ ঝুলছে। পুলিশ ওত পেতে 

বসে আছে। তবু রায়ের অবস্থ1,-_চিত্ত ভাবন! হীন । 

এম, এন, রায় অবাঞ্ছিত ব্যক্তি ।) ধরা পড়লে আর রক্ষা 

নেই। সঙ্গে সঙ্গে চালান। মেক্সিকোতে ছু"তিন বার অপহরণ 

করবার চেষ্টা করেছে। ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছেন। সেই 

সব কথা। জাহাজে বসে ভাবছেন। 

উজ্জ্রল দিবালোক। ভেরাক্রুজ ধীরে ধীরে, হাভানা বন্দরে 
প্রবেশ করলে।। 

গাপিয়৷ জাহাজের ডেকের রেলিং ধরে ছড়িয়ে । বন্দরের আশে 

পাশে মনোরম প্রাকৃতিক শোভা সৌন্দর্য । চারিদিকে নয়নাভিরাম 

দৃশ্ত । গাপিয়। এক দৃষ্টে, তাই চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন। অপূর্ব ! 
আর কি যেন ভাবছিলেন। 

হঠাৎ একট! অস্ফুট চাপ গুপ্রনে ; ত্র চমক ভাঙ্গলো । সবাই 
চাপা গলায় বলাবলি করছে ।' জাহাজ আর যাবে না। 

বন্দরে লাগাতর ধর্মঘট । চমকে উঠলেন। ধর্মঘট ? তাইতে।? 
সারি সারি অসংখ্য জাহাজ দাড়িয়ে। কবে জাহাজ ছাড়বে? তার 
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তো কোন স্তিরতা নেই। কেউ বলতে পারলে! না। আগে ত' 

লক্ষ্য করিনি। সর্বনাশ ! 

সব জাহাজ আটকে পড়েছে। চারিদিকে জোর পিকেটিং চলছে। 

শত্যন্ত শক্তিশালী ইউনিয়ন। 

তাহলে? গা্গিয় চিন্তিত হোলেন। আমেরিকান আর বৃটিশ. 

পুলিশ । কোন রকমে সন্দেহ করলে হয়। তাহলে আর রক্ষ। নেই। 

সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার 

রায়ের উৎকঠা! হোল। এ ভাবে হাভানায় বসে থাক। সম্ভব 

নয়। অনির্দিষ্ট কাল। তাকে রাশিয়া যেতে হবে। দেরী কর! 

চলবে না। 

অসম্ভব । ভাবতে বসঙগেন। মাথায় এক মতলব এল; 

লাটিন আমেরিকার ট্রেড-ইউনিয়ন বর্মী। সবাই তার নাম জানে । 

কিউবার ইউনিয়নের সঙ্গেও তার যোগ ছিল। 

তাষ্ঈট খুব গোপনে ইউনিয়নের সেক্রেটারিকে একখান৷ চিঠি 

লিখলেন। 

আমি এম, এন, রায়। কমরেড লেনিনের আমন্ত্রণে রাশিয়াতে 

যাচ্ছি। কমিউনিষ্ট ইন্টার ন্তাশনালে যোগ দেব। এখানে আটকে 

থাকলে ; শ্রমিক স্বার্থে ক্ষতি হবে। অবিলম্বে ভেরাক্রুজ ছেড়ে দিতে 

হবে। 

অত্যন্ত সতর্কতা ও গোপনতার লঙ্গে চিঠিখানি পাঠান হোল । 

এক অতি বিশ্বস্ত ব্যক্তির হাত দিয়ে চিঠি গেল। ইউনিয়নের 

সেক্রেটারি চিঠি পেয়ে অবাক। আরে! ভেরাক্র,জে কমরেড এমঃ 

এন, রায় আছেন? আশ্তর্য! নর্বত্র তিনি শ্রদ্ধার পাত্র। শ্রমিকদের 

নিতান্ত আপনার জন। কমরেড রায়ের অসুবিধা হবে? 

সঙ্গে সঙ্গে ভেরাক্ুজ থেকে পিকেট তুলে নেওয়া হোল। 

আর ইউনিয়নের সেক্রেটারি ঘোষণ। করলেন। যাত্রী বাহী 
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জাহাজ আটক করা তাদের নীতি নয়। তাই পিকেট তুলে নেওয়। 

হোল। 

আসল কারণ অবশ্য কেউ জানলোন!। 

পরদিন ভোরেই ভেরাক্র,ংজ বিজয় গর্ধে ; ধূম উদ্গীরণ করে 
ছুটলো। ঢেউ এর মাথায় চড়ে নাচতে নাচতে মনের আনন্দে 
কিউবার হাভান! বন্দর ভেরাক্র,জ পগিত্যাগ করলো ॥ এবার গন্তব্য 
পথে। 

কমরেড রায় তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। 

ভেরাক্রুজ কত দেশ ঘুরলে।। কত বিভিন্ন বন্দরে থামলে! । 

ইউরোপের বিভিন্ন ঘাটে পাড়ি জমাল। কত বিভিন্ন মানুষের 

সমাগম হোল। এল স্পেন, ইটালি, স্থুইজারল্যাণ্ড। এল কত 
অতুন দেশ। নতুন মানুষ। নতৃন ভাষা । নতুন আচার। নতুন 

চোখ জুড়ান প্রাকৃতিক দৃশ্য । 

শেষে ঘুরে ঘুরে ভেরাক্রুজ এল জার্মানীতে | 
এম, এন, রায় আশ্বস্ত হয়ে নামলেন । ঠিক করলেন। এ দেশে 

কিছুদিন থাকবেন । 

কার্লমার্কসের প্রিয় জন্মভূমি জার্মানী! কিন্তু তিনি ত কাকেও 

চেনেন না। গেলেন বালিন। 

বালিনে অনেক কমিউনিষ্ট আছেন। 

এক হোটেলে দেখ। হোল । কয়েক জন বিশিষ্ট কমুউনিষ্ট নেতার 

সঙে। 

প্রথমে যার সঙ্গে আলাপ হোল। তার নাম কমরেড থেল- 

হাইমার। তারপর পরিচয় হোল কমরেড হেনরিক আর ব্রাগুলারের 

সঙ্গে । 

থেল-হাইমার বললেন। 

কমরেড রায়; আমরা আপনার নাম শুনেছি। আপনি 
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মেক্সিকোতে ইতিহাস তৈরী করেছেন। বৈপ্লবিক পরিবর্তন 

ঘটিয়েছেন। কমিউনিষ্ট পাটি” গ্রতিষিত করেছেন। 

রায় হাসতে লাগলেন। সবার সঙ্গে আলাপ হোল। হোটেলে 

বসেই গল্প হচ্ছে। 
কথায় কথায় মার্কসবাদের কথা উঠলো । কথ। উঠলো সভ্য 

সমাজের । 
রায় বললেন,--আমর1 সবাই চাই; শোষণ মুক্ত এক সভ্য 

লমাজ। মার্কস সেই কথাই বলে গেছেন। 

তারপর রায় মাকসবাদ নিয়ে গভীর আলোচনা আরম্ভ করলেন। 

রায়ের পড়াশুন। ও অভিজ্ঞতা দেখে তারা সবাই মুগ্ধ। এক 

তরুণ মারকসবাদী। কি অগাধ তার পাগ্ডিত্য। সকলের শ্রন্ধ। 

আকর্ষণ করলেন । 

ব্রাগুলার বললেন । 

কমরেড রায়, আমরা আপনাকে চাই । মার্কসীয় দর্শনে আপনার 

জ্ঞান দেখে আমরা অভিভৃত। আপনি জার্মানীতে থাকুন। কাল” 

মার্কসের জন্মভূমিতে কাজ শুরু করুন। 

রায় সহাম্যবদনে তাদের প্রতিশ্রাতি দিলেন। বললেন,_মস্কৌ 

থেকে ঘুরে নিশ্চয়ই এখানে আসবো । জার্মানীর সমাজ-জীবন আমাকে 

মুগ্ধ করেছে । 
রায় জার্মানীর বিভিন্ন শহর ঘুরে বেড়ালেন। গেলেন লীপঞ্জিগ, 

কোলন, হামবুর্গ, ডুমেলডফর্, বন। আরও কত শহর । 

বালিন বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ছাত্রের! তার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। 
একজন ছাত্র বললেন । 

কমরেড রায়, আপনি মার্কসবাদের ওপর; একটা সেমিনার 

খুলুন। বহু ছাত্র জানতে চায়, শুনতে চায় আপনার মুখ থেকে 

মার্কলবাদ । | 
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বেশ, সে ব্যবস্থা পরে হবে। বতর্মানে আমি লেনিনের আমন্ত্রণে 

মক্ষৌ চলেছি। ফিরে আসি। ইচ্ছা আছে। মার্কসের দর্শন 
আমি জার্মানীতে প্রচার করবো । সেমিনার খুলবো | | 

এই ভাবে কিছুদিন রায় জার্মানীতে কাটালেন। তারপর এক' 
নিদিই দিনে জাহাজ ছাড়লে! । রায় রাশিয়া অভিমুখে যাত্রা 

করলেন। 

অল্প কয়েক দিনের পরিচয় । এর মধ্যে জামণানীর সঙ্গে রায়ের 

মিষ্ট-মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল । 

রায় জাহাজে বসে চিন্তা করলেন।--জার্মানীর সঙ্গে ভারতীয়, 

কণ্তির কোথায় যেন ঘনিষ্ঠ যোগ আছে । তা না হলে, জার্মানী আমাকে, 
এমন ভাবে আকর্ষণ করলো কেন ? সবত্র আত্মীয়তার সুর । 

মহান লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ £ 

১৯১৯ সালের ডিসেম্বর মাস। পেট্রোগ্রাদ বন্দর। রায়ের 

জাহাজ এসে থামলো । রায় নির্ভাবনায় নামলেন। আর কোন' 

ভয় নেই। 
এবার ট্রেনে করে মস্কৌ। 

বিরাট লৌহশকট। বহু সংখ্যক যাত্রী বহন করে চলেছে। 

যথা সময়ে গন্তব্য স্থলে সবাই পৌছে গেলেন। 

বিশ্বের অন্ততম প্রাচীন ও এঁতিছাসিক শহর। এই মস্কৌ। 
স্যখ হুঃখের মালা গাথা! এই শহর । 

সেদিন কন কনে শীত ও প্রচণ্ড ঠাণ্ডা । অনবরত গুড়ি গুড়ি বরফ- 
পড়ছে । বরফে চারিদিক সাদা হয়ে গেছে। যেন বিধবার বেশ। 

সুধু বরফ, বরফ, আর বরফ। এই বরফের ভয়ে একদিন নেপো- 
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লিয়ানকে পালাতে হয়েছিল । মক্কৌর দরজা থেকে । লক্ষ লোকের 

বলি হয়েছিল। এই বরফ সমুদ্রে। 
একটা বন্ধ মোটর। রায় তাতে চেপে বসলেন । মোটরে 

এলেন ; ক্রেমলিন্ প্রাসাদ । " 
তারিখট। ছিল ২৫শে ডিসেম্বর ১৯১৯ সাল। 

ক্রেমলিন প্রাসাদে কর্ণব্স্ত লেনিন। কথা বলার সময় নেই। 

জাতির ভাগ্য নিয়ন্তা। | 
. টাওয়ারের ঘড়িটায় ঢং ঢং করে ছ'ট। বাজলো । 

কমরেড রায়। নিজের নাম লেখা কার্ড। ছার রক্ষীর হাতে 

দিলেন। 

এই সেই ক্রেমলিন প্রামাদ। বিশ্ব বিশ্রুত, ইতিহাস প্রসিদ্ধ 

জারের ক্রেমলিন। 

আজ সেই প্রাসাদের দ্বারে এসে দ্াড়ালেন। এক তরুণ ভারতীয় 

বিগ্লুধী। ্ 

দেখা হবে। বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম মানুষ ; «পৃথিবীর সর্বহার! বঞ্চিতের 
অকৃত্রিম বন্ধু ; মানবের মুক্তিদাতা ; মহান লেনিনের সঙ্গে । 

ভাবতেও কেমন হয় ] তাই না 2 

দুরু দুরু বুক । শঙ্কিত পদ। সর্বদেহে রোমাঞ্চকর এক অদ্ভুত 

অন্ুষ্ভূতি ! | 
রায় প্রতীক্ষ! করছেন। 

কিসের এক অনিধচনীয় আনন্দ । সবশগীরে রোমাঞ্চ এনেছে। 

এক পুলক শিহরণ। 
কিন্তু ভাবের আবেগে রায় কোনদিন চঞ্চল হন না। তাই কার্ড 

পাঠিয়ে ; নীরবে অপেক্ষা করলেন। ডাকের ।প্রতীক্ষায়। 

অল্প কয়েক মিনিট পর। রক্ষী ক্ষিপ্রপদে ছুটে এলেন। পথ 

দেখিয়ে লেনিনের অফিসে রায়কে সম্মানে নিয়ে গেলেন। 
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রাশিয়ার সর্বময় কত1। মহান লেনিন। 

তার সঙ্গে দেখা হোল। ভারতীয় বিপ্লবী । কমরেড এম, এন, 
রায়ের । 

সাগর এসে মহা সাগরে মিশলো । 

লেনিন অবাক বিন্ময়ে উঠে দাড়ালেন । অত্যন্ত হাদ্যতার সঙ্গে 

কর মর্দন করলেন। 

তারপর আস্তে আস্তে বললেন। 

আপনি কমরেড এম, এন, রায় ? 

লেনিনের প্রশ্নের উত্তরে ; রায় মার্থা ঈষৎ নামিয়ে মুহ্বু হাসলেন। 
তারপর অত্যন্ত সৌজন্ত্ের সঙ্গে বললেন। 

আমি এম, এন, রায় । 

তখনও লেনিন বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। সুদ 

সব হাসছেন। আর বার বার তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন। বিশ্বাস 

করতে ইচ্ছ। হচ্ছে না । 

তখন রায়ের বয়স মাত্র বত্রিশ বছর। 

এক অতি অল্প বয়সী তরুণ বিপ্লবী | মেক্সিকোতে প্লাবন স্থষ্টি 
করে এসেছেন। মেক্সিকো কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম সেক্রেটারি 

জেনারেল । আশ্চর্য ! 

লেনিন বিস্মিত হয়েছিলেন । কেন হয়েছিলেন? সে কথ৷ 

একদিন কথ। প্রসঙ্গে বলেছিলেন । 

তোমাকে দেখে, আমি বিশ্ময়ে হতবাক্ হয়েছিলাম | কেন জান? 

আমি ভেবেছিলাম । দেখবে প্রাচ্যের এক প্রাচীন পক কেশ, 

পক্ক শক্র বৃদ্ধকে 

কিস্ত তার পরিবর্তে দেখলাম । 

বুদ্ধিদ্দীপ্ত, প্রতিভাবান এক সুন্দর তরুণকে । 

আজ দেখছি বয়োবৃদ্ধ না হলেও ; একজন জ্ঞানবৃদ্ধের সঙ্গে আমার 

প্রথম পরিচয় হয়েছিল । 
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মহামতি লেনিনের সঙ্গে কমরেড রায়ের ঘনিষ্ঠতা 

কমরেড এম, এন, রায়। সোভিয়েট গভর্ণমেন্টের বিশেষ 

সম্মানিত অতিথি । সকলের শ্রদ্ধার পাত্র । 

শহরের শেষ প্রান্তে। এক মনোরম দাচা। সেখানে রায়ের 

থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে । বাংলোকে রাশিয়ায় দাচা বলে। 

প্রত্যেক দাচা সংলগ্ন ফল ও ফুলের বাগান । নানা জাতের । 

নানা রঙের ফুল। নানা রকম ফল। চেরী, গীচ, আরকট । অত্যন্ত 

লোভনীয়। লতার পাতায় ফুলে-ফলে ঘেরা দাচা। কোকিল শিষ 
দিচ্ছে। পাগীয়! গান গাইছে । ভালে ডালে ফুল ফুটে আছে। 

'এক শান্ত, সুন্দর, নির্জন পরিবেশ। 

লেনিনের অবসর কোথায়? তবু মাঝে মাঝে রায়কে ডেকে 

পাঠান । 

মার্কসবাদকে বাস্তবে বূপু দিয়েছেন লেনিন। মার্কসের চিন্তা- 

ধারা । লেনিনের হাতে বূপায়িত হয়েছে কমিউনিজমে । মার্কস ও 

লেনিন । ছুই মহা মানব । বিশ্বত্রাতা | 

লেনিন দেখলেন । 

মার্কসবাদ সম্পর্কে রায়ের পড়াশুনা গভীর। তাছাড়। বিশ্বের 

জ্ঞান ভাণ্ডার মন্থন। করে ; তিনি অমূল্য রত্ব সঞ্চয় করেছেন। 

রায়ের সঙ্গে আলাপ করে লেনিন মুঞ্ধ। উভয়ের অন্তরঙ্গত। 

ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেল। 

লেনিন বয়মে রায়ের চেয়ে সাতাশ বছরের বড়। রায়ের প্রতি 
তার একটা সহজাত শ্রীতি ও ম্লেহের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সেট! 

মোটেই বিচিত্র ছিল না। স্বাভাবিক । 

ম্যাডাম ক্রুপস্কায়া । লেনিনের স্ত্রী 

তিনিও রায়কে স্েছ করতেন। 



চায়ের টেবিলে । তাদের কত গর হোত। ভারতীয় আচার, 

বিচার ও কুসংস্কার নিয়ে । হাস্য, পরিহাস আর রসিকতা চলতো । 

একদিন হাসতে হাসতে ক্ুপস-কায়া বললেন। 
রায়) তুমি ত দেশে গেলেই একঘপুর হবে । 

রায় আশ্চর্য হয়ে বললেন,--কেন ? 

ম্যাডাম ভ্রুপসকায়। বাইরে গাস্তীর্ষের ভাগ করে বললেন। কেন? 
কেন আবার কি? কালাপানি পার হোলে ; তোমাদের জাতি যায় 

না? তার ওপর তুমি ভটচাজ বামুন। তোমাকে মাথা নেড়। 

করে; পুরুত ঢেকে ; প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তার ওপর এমন 

একটি বস্ত খেতে হবে; যা খাদ্য নয়! 

লেনিন হো হো! করে হেসে উঠলেন । 

এমনি করে হাস্য পরিহাস ও রঙ্গরসের মধ্য দিয়ে তাদের 

অন্তরঙ্গত। বেড়েই চলেছিল। কোনদিন ক্ষুন্ন হয়নি! 
একদিন লেনিন বললেন। 

দেখ রায়, এবার দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে ; একটা প্রয়োজনীয় 

সিন্ধান্ত নেওয়া হবে। আমাদের সামনে একট। গুরুতর প্রশ্ন 

উপস্থিত। ওঁপনিবেশিক দেশগুলোতে ; কি ভাবে কমিউনিজম 
প্রতিষ্ঠ। করবো । সেটাই সমস্তা। 

আমি একট| খিসিস, লিখেছি । এটা পড়ে দেখো । আর তুমিও 
এ সম্বন্ধে একট। থিসিস্ লেখে । 

এম, এন, রায় খুব সন্তুষ্ট হোলেন। 
উত্তম প্রস্তাব। আমি এ সম্বন্ধে একটু চিন্তা করি। পরে 

আপনাকে জানাব। 

" বলায় গভীর ভাবে পড়াশুনা আরস্ত করলেন । 

হা", ইতিমধ্যে রায় রুশ ভাষায় বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেছেন। 



এম. এন, রায় ১৫২ 

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক কংগ্রেস হবে। পেট্রোগ্রাদে। জুলাই 

মাসে । এখনও একমাস ৰাকি। 

রায় প্রস্তুত হচ্ছেন । 

দ্বিতীয় আশুজাতিক কংগ্রেন ঃ 
পেট্রোগ্রাদে ছিতীয় আস্তজণাতিক কংগ্রেস বসবে। সমগ্র 

রাশিয়ায় সাড়া পড়ে গিয়েছে। সুদূর সাইবেরিয়ার হুর্গম প্রান্ত 
থেকেও ডেলিগেট আসছেন। উরাল পর্বতমালার লোকেরাও বাদ 

নেই। 

সর্বত্র প্রবল আগ্রহ ও উৎসাহ। 

অধিবেশনের দিন স্থির হয়েছে । 

১৯২০ সালের ২০শে জুলাই। নির্ধারিত দিনে ১ এক হাজার 

ডেলিগেট উপস্থিত । দর্শকের সংখ্যা প্রায় পাচ হাজার । 

বিরাট হল। প্রকাণ্ড ভায়াস। ডায়াসের প্রথম শ্রেণীতে বসে 

আছেন। রাশিয়ার সকল প্রখ্যাত নেতা । ট্রটস্কি, ষ্টালিন, বুখারিণ, 

মলোটড, ম্যালেনকভ, জিনোভিফ, কালিনিন, কাগানোভিচ আরও সব 

নেতারা । লেনিন সভাপতি । 

এইসব প্রধান নেতাদের সঙ্গে বনে আছেন। প্রথম সারিতে । 

কমরেড এম, এন। রায়। এক বুদ্ধিন্্ীপ্ত তরুণ। বয়স মাত্র বত্রিশ 
বছর । সুঠাম, সুন্দর চেহারা । 

কলোনিয়াল কমিশনে প্রতিপাদ্য বিষয়। ও্পনিবেশিক দেশ- 
গুলিতে; কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার জন্য, শোন শ্রেণীর লোকদের সাহাযা 
দেওয়া হবে। 

সভ1 শারস্ত হবার আর এক ঘণ্টা বাকি। 
লেনিন রায়কে ডেকে পাঠালেন । 



৫ এম, এন, রায় 

দেখ রায়, তোমার থিসিস্ আমি পড়লাম । কিন্তু আমি তোমার, 

সঙ্গে একমত হতে পারলাম না । সেজছ্ হৃঃখিত । 

আমার মত; কলোনিয়াল দেশে বিপ্লব গড়ে তুলতে ; সকলকেই 
চাই। কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত আর দেশীয় বুজোয়া। এই চার 

শ্রেণীরই সাহাষ্য গ্রয়োজন। কাকেও বাদ দেওয়া চলবে না। 

ধনী জমিদার, ব্যবসাদীর! আর বড়লোক । জাতীয় আন্দোলনে, 

এদ্দেরও নেতৃত্ব চাই। সবই বৈপ্লবিক আন্দোলন। 
রায় বললেন। 

আমার মত হোল। বৈপ্লবিক আন্দোলনে; তিন শ্রেণীকে 

সাহাযা দিতে হবে । কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত । 

ধনীকশ্রেণী অর্থে বুজেোয়া।। তাদের সাহায্য দেওয়া চলতে 
পারে না। 

বুয়া কোন দিন বিপ্লবী হতে পারবে না। কৃষক, শ্রমিক ও 

মধ্যবিত্তের স্থার্থ সম্পুর্ণ বিভিন্ন । 

ধনীকশ্রেণী' কাজ হাসিলের ফিকিরে ঘুরবে । সাময়িক ভাবে 

গরম গরম বুলি বলবে। এই পর্যন্ত। 
সাম্রাজ্য বিরোধী ধনীর দল। প্রয়োজনে যুক্তফ্রণ্ট গঠন করবে : 

শাসক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবে । সবঠিক1. 
কিন্ত জাতীয় স্বাধীনত। অর্জনের পর ; আর তার কৃষক, শ্রমিক ও. 

মধ্যবিত্তের পাশে এসে ফাড়াবে না। 'এক সাথে গণ-বিপ্লব করবে 

না। সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক দিক থেকে, তারা প্রতিক্রিয়াশীল 
হতে বাধা । মুখোস খলে যাবে। 

তখন বেধে যাবে, শ্রেণী স্বার্থের দ্ন্ৰ, সংঘাত ও সংগ্রাম । 

লেনিনের এই বিষয় নিয়ে রায়ের সঙ্গে গুরুত্বর মত বিরোধ, 

হোল। রায় কোন আপোষ করতে পারলেন ন1। 

রায়ের বিরোধী মত। লেনিন অতাস্ত প্রশংসার সঙ্গে বিচার 

করলেন । অনেক আলাপ আলোচন! হোল । 



শেষে একটু হেসে বললেন । 

রায়, তোমার থিসিপ. আমি গ্রহণ করতে পারলাম না বটে। 
কিন্ত তোমার থিসিসও কংগ্রেসে উপস্তিত কর হবে। আমি 

স্পারিশ করেছি । কংশ্রেস বিচার করবেন। 

কংগ্রেসের প্রকাশ অধিবেশন আরস্ত হয়েছে। 

লেনিন এবং রায়। উভয়ের থিসিস্ কংগ্রেসে যথা সময়ে উপস্থিত 

করা ভোল। 

ডেলিগেটগণ ছুটি থিসিস দেখলেন ।, 

তারপর আরম্ভ হোল । গভীর বিচার, বিতর্ক ও বিশ্লেষণ। 

উন্য় থিসিস.ই আংশিক পরিবতণন ও পরিবধন করে ;ঃ কংগ্রেসে গৃহীত 

হোল। ৃ 

একজন তরুণ ভারতীয় বিপ্লবী । লেনিনের বিরুদ্ধে স্বীয় মত 

সাহসের সঙ্গে উপস্থিত করলেন । 

আর মহান লেনিন পরম ওুদার্য্যের সঙ্গে তা শুনলেন। সেই 

বিরোধী মতের বিচার বিশ্লেষণ উপভোগ করলেন । ন্বীয় মতের 

কিছু কিছু অংশ সংশোধন হোল। তাও হাসিমুখে গ্রহণ করলেন। 

অবাক কাণ্ড! 

আজকের দিনে এ কথ চিন্ত। করাও যায় না। আজকের মানুষ 

পরমত অসহিষ্ণু । আজ কোথায় বিরুদ্ধ মতের স্থান নেই। 
সভার শেষে লেনিন তার অগ্ততম প্রধান সহকমী” কালিনিনকে 

বলেছিলেন, 

আমি অত্যন্ত আনন্দিত। প্রাচ্যের একজন চিন্তাশীল যুবক । 

নতুন মত; সাহসের সঙ্গে প্রকাশ করেছে। আমার মত খণ্ডন 

করার মানসিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে। রায় নিঃসন্দেহে যোগ্য 

ব্যক্তি! আমি এই রকম লোকই চাই। 



১৫৪ এম' এন বায় 

অল-বুরোর সত £ 

দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হয়েছে । তার কয়েক সপ্তাহ 
পরের কথ!। ৃ 

লেনিনের সেক্রেটারী রাঁয়কে টেলিফোন করলেন। 

আজ সকাল দণটায় আন্মন! কমরেড লেনিন আপনার সঙ্গে 

দেখা করতে চান। বিশেষ প্রয়োজন। 

রায় একটু আশ্চর্য হোলেন। 

লেনিন অত্যন্ত কর্মব্যস্ত । কথ বলার সময় নেই । সব সময় 

কাজ আর কাজ। কম" জীবনের যন্ত্র। কম সাধনার মন্ত্র। 
লেনিনের কাছ থেকে জরুরী তলব । কাল বিলম্ব করলেন ন1। 

নির্ধারিত সময়ে ক্রেমলিন প্রাসাদে এলেন। 

ক্রেমলিন প্রাসাদ । সেখানে ছুটি ঘর নিয়ে ঃ লেনিনের বাস-গুহ। 

আসবাব পত্র অত্যন্ত সাধারণ ও পুরোন। ছুটি টেবিল। কয়েক- 

খান] চেয়ার । কোন জাক জমক নেই । আশ্চর্ষ ! মহাসাধক লেনিন । 

রায় প্রবেশ করলেন। দেখলেন একটা চায়ের আসর বসবে। 

তার আয়োজন হচ্ছে । 

লেনিন দাড়িয়ে আছেন । একেবারে ঘরোয়া মানুষ । হাসতে 
হাসতে, রায়ের হাত ধরে ; পাশের ঘরে নিয়ে এলেন । 

সেখানে মলোটভ, শেভারনিক, জিনোভিফ্ ১ ট্রটস্থি/ষ্টা লিন, টমস্ষি, 

বুখারিণ, ম্যালেনকভ আরও কয়েক জন নেতা৷ উপস্থিত । 
সবাই রায়ের সঙ্গে করমর্দন করলেন। 

মলোটভ হাসতে হানতে বললেন,--কন্গ্রা£ুলেশনস্-- 

রায় একটু অবাক হছোলেন । 

লেনিন বললেন'--তোমাকে আমর! কমিউনিষ্ট ইপ্টার ন্যাশনালের 

স্মল বুরোর সদন্ত মনোনীত করেছি। 

তুমি আজ থেকে স্মল বুরোর সভ্য । 



এম, এন রায় ১৪৫ 

রায় লেনিনের ব্যবহারে অভিভূত। এক বন্ধুকে বললেন, এই 
সে দিন কলোনিয়াল কমিশনে লেনিনের বিরোধীতা করলাম। 

আর আজ লেনিন আমাকে এই বিশেষ সন্মানে ভূষিত করলেন। 
এত শীঘ্র আমি আশ! করি নি। আজবুষ্লাম। লেনিন কত 
মহান, কত উদার, কত মহাম্থুভব। 

রায়ের কাজের দায়িত্ব বেড়ে গেল। তখন ইউক্রেণ, বাকু ও 

সেন্টাল এশিয়।র স্থানে -স্থানে বলশেভিক পার্টির বিরুদ্ধে একট! 

যড়যন্ত্র চলছিল । রায় খোজ নিলেন। কি করে সব বন্ধ করা যায়। 

তখন মলোটভ ইউক্রেণ কমিউনিষ্ট পাটির সেক্রেটারি । রায় তর 
সঙ্গে দেখ করলেন।' মলোটভ বললেন--ঠিক আছে। আপনি 

গ্রামগুলে। দেখে আম্ুন। তাহলে সব খবর পাবেন। 

রায় ইউক্রেণ ও বাকু অঞ্চলে ঘ্বুরলেন ।, এ 

মলোটভ ও কাগানোভিচের সঙ্গে কাজ করলেন। জনগণের 

সঙ্গে গভীর যোগাযোগ রাখলেন ॥ 

রায়ের কার্ধ পরিক্রম। ; লেনিন গভীর ভাবে লক্ষ্য করছিলেন । 

কাগানোভিচকে বললেন,--রায় যোগ্য ব্যক্তি । 

১৯২১ সালের ৮ই মাচ । 

বলশেভিক পার্টির দশম পার্টিকংগ্রেস ; আহত হোল । সেই 

পাটিতে কাগানোভিচ ও মলোটভ রায়ের উচ্চ প্রশংস| করেন। 

কাগানোভিচ পার্টি মিটিংএ বললেন, 

কমরেড রায়কে আমর! ইউক্রেণ ও বাকু অঞ্চলের; গ্রামে গ্রামে 

ঘুরে, কাজ করতে দেখেছি । রায় একজন নিরলস কমী । অক্লান্ত 

পরিআ্রমী। যোগ্য ব্যক্তি। সেই পাটিতে ৬৯৪ জন ডেলিগেট 

উপস্থিত ছিলেন। কমরেড রায়ের কাজ দেখে সবাই খুসী। 
লেনিন রায়ের যোগ্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হোলেন। 

সভ্যপদে মনোনীত হবার পর মাত্র তিন মাস অতিক্রান্ত হফেছে। 



১৫৩ এম, এন, রায় 

এবার ল্মল-বুরোর সভাপতি মগুলীতে রায়ের নাম প্রস্তাব 

করা হল। 

সদস্যের এক বাক্যে সম্মহ হোলেন। খুব হাততালি পড়লো! 

বিপ্লবের ইতিহাসে কমরেড এম, এন, রায় হ্বীকৃতি পেলেন । 

তাসখণ্ডে ও মুসলমান প্রধান অঞ্চলে কমিউনিজন প্রচার £ 
১৯২০ সালের আগষ্ট মাস। 

লেনিন রায়কে ডেকে বললেন। 

জার সাম্রাজ্যের ভৌগলিক অবস্থানের মধ্যে অনেক সুসলমান 

রাজ্য আছে। 

উজবেক, তুর্কামেন, তাঞ্জিক, তাসখণ্ডঁ, সমরখণ্ড। 

এর! অক্টোবর বিপ্লবের সুযোগ নিয়েছে । সবাই চায় হ্বাতন্ত্র। 
এদের সোভিয়েট গণতন্ত্রের সামিল করতে হবে। 

তোমাকে এই কাজের ভার দিলাম । 

রায় হেসে বললেন। 

দেখি কি করতে পারি । 

সেই দিনই রায় তাসখণ্ডে যাত্রা করলেন। ইতিহাসের ম্মতি 

বিজড়িত এই তাসখণ্ড । তাসখণ্ডে এসে দেখলেন |! 

একদল মেন-শেভিক জাতীয়তাবাদী মুসলমান আছেন। তারা 

মুললমানদের ক্ষেপাচ্ছেন। 

একট! মসজিদে মিটিং হচ্ছিল। 

খবর পেয়ে রায় গিয়ে হাজির । শ্রোতা একদল মুসলমান যুবক। 

বক্তৃতা দিচ্ছেন। একজন জাতীয়তাবাদী টার্টার । নাম সুলতান 

গালিভ। প্রভাবশালী ব্/কি। 
দুর থেকে তার গলাটাই বেশী শোন! গেল'। 



এম, এন' রায় ১৪৭ 

কমিউনিষ্টরা! ঈশ্বর মানে না। ধর্ম, সমাজ, মোল্ল।, মসজিদ সব 

ভেঙ্গে তছনছ করবে। 

একজন উলেম। ছিলেন। তিনি বলে উঠলেন। 
তোবা, তোবা, মোল্লা, মসজিদ ; কিছুই রাখবে না। নামাজ 

পড়তে দেবে না? 

রায় তাদের বললেন । 

বেশ, কমিউনষই্টর। ঈশ্বর মানে না, কিন্তু তারা কট। মস্ছিদ 
ভেঙ্গেছে । ক'টা মোল্লার গলা । কেটেছে । ক" জায়গায় নামাজ 

বন্ধ করেছে । 

তখন সবাই চুপ। 

রায় খবর নিয়ে দেখলেন। ছুজন গ্রভাবশালী উল্লবেক আছেন । 

একজনের নাম ফেয়জুল্ল।। আর একজনের নাম খদিজেভ। তারাই 

যত নষ্টের মূল! অথচ তারা বিপ্লবের বন্ধু সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন । 
রায় তাদের মুখোস খুলে দিলেন। 

আপনারা ত কুলাক? বৃহৎ জমির মালিক । গরীব চাষীর গল! 

কেটে; আপনারা ফুলে ফেপে উঠেছেন। কি বুঝবেন গরীবের 
হুঃখ? এবার নতুন ঈশ্বরের পূজা হবে। 

তাসখণ্ডে প্রবল আন্দোলন শুরু হোল । 

লাঙল যার, জমি তার । 

মুনলমান জনগণ ভেঙ্গে পড়লো। 

বেগতিক দেখে ফৈয়জুল্প। আর খাদিজেভ সরে পড়লেন। 

রায়কে সাহায্য করবার জন্য পার্টি থেকে ছু'জন রাশিয়ান 
কমরেডকে পাঠান হয়েছে । 

এদের নাম সকলনিকভ আর লাভারভ। 

শিক্ষিত মুসলমান যুবক। দলে দলে রায়ের কাছে এলেন। 

রায়ের সঙ্গে কথ! হোল। রায় বললেন। 



১৪৬৮ এষ, এন স্বায় 

শোষণ-সুক্ত নতুন সমাজ গড়তে হবে । জনগণকে বাঁচাতে হবে। 

ধর্মের নামে ধাপ্নাবাজী চলবে না। মানুষের সেবাই ঈশ্বরের সেবা । 
রায় নানা কৌশল ও নাটকীয় ঘটনার সমাবেশ করলেন। 

মুদলমানদের হাদয় জয় হোল । 

মৌলভি, মোল্লা ও উলেম। পেছিযে গেলেন ! 

১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাস। 

অল ইউনিয়ন অব দি সোভিয়েটস্। প্রথম সভ।” আন্ছত হয়েছে । 
লেনিন সভাপতি । 

সমস্ত মুসলমান রাজ্যগুলি স্বেচ্ছায় এগিয়ে এল । সোভিয়েটের 

অন্ততৃত্ত হোল। কোন বাধা এল না। সর্বহারার জয় হোল। 
লেনিন রায়ের কম শক্তি দেখে মুগ্ধ। 

১৯২২ সাল : রায় ভারতে অস্ত্র পাঠাবার চেষ্টা করলেন । 
তাসথণ্ডে রায় আর একটা স্থযোগ পেলেন । তার হাতে প্রচুর 

অন্ত্র এল। সোভিয়েট রণ-সস্ভার। 

রায়ের অন্থুগামী একদল ছুধর্ধ তরুণ টার্টার। তাদের ডেকে 
বললেন। 

ভারত পরাধীন। সর্বত্র ইংরেজের নাগপাশ | শৃঙ্খলাবদ্ধ দেশকে 
যুক্ত করতে হবে। এঁদূরে দেখ! যাঁয় ভারত সীমান্ত। চল চল 

ভারত চল। 

সবাই ছুটলো। সেই ডাকে। 

হাতে প্রচুর অস্ত্র এসেছে। 

বিরাট বিরাট ট্রাক বোঝাই অস্ত্র। কত রাইফেল! কত মরটার 
কত গুলি বারুদ |! সব প্রস্তত। চাই বিপ্লবী মানুষ । 

সবাই খাসগড় পার হলেন। পার হোলেন দুর ছুরান্তের পথ। 
ঈাড়ালেন এসে এক পাহাড়ের গুলায়। একেবারে ভারত সীমাস্ত। 

দূরে লাল নীল সবুজের খেল৷। পাহাড়ের গায় পাহাড় ।. যেন 

কোলাকুলি করে দাড়িয়ে । তার দিকে এক দৃষ্টিতে রায় চেয়ে আছেন। 



এম' এন' রায় ১৪৯. 

উদসাহে।) আনন্দে তিনি দিশে হারা। 

এ দূরে দেখা যায়। ভারতের পবিত্র মাটি। জননী জন্মভূমি । 
স্বপ্পের ভারত; সাধনার ভারত; সোনার ভারত। 

দেহ ও মনে কেমন যেন একট! অজানা শিহরণ। 

গোপনে লোক পাঠালেন। ভারতের অভ্যন্তরে । ডাক দ্িলেন। 

রক্ত রক্তকে ডাকলো । অস্ত্র নাও, এস, ইংরেজ তাড়াও |” 

এই সুযোগ । হেলায় হারিও ন|। 

কিন্ত হায়! 

বিপ্রবী মানুষের সন্ধান পাওয়া গেল না। কেউ দাড় দিল ন! 

সে ভাকে। কেউ শুনলো! না । সেই বুকফাট। কান্প!। 

রায় ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলেন। 

কমিউনিষ্ট ইউনিভারসিটি ফর. দি টইলাস” অব দ্বিই £ 
প্রাচ্যের মেহনতি মানুষের কমিউনিষ বিশ্ববিষ্ঠালয়। 
বিপ্লবী মানুষ তৈরী করতে হবে। 
এই একমাত্র চিন্তা । রায়কে পাগল করে তুললো । একটা 

পরিকল্পনা, প্রস্তুত করলেন। দেখা করলেন, পার্টি সদস্যন্দের 

সঙ্গে! বোঝালেন তাদের । 

কাঁলিনিনের সঙ্গে দেখ। করলেন। 

বললেন, আমি তাসখণ্ড, সমরখণ্ড উজবেগ ঘুরলাম । মিশলাম 

বহু মুসলিম তরুণদের সঙ্গে । তারা কয়্যুনিজম সম্থন্ধে জানতে চায়। 

আমাদের কিছু করা উচিং। 

তাহলে আপনি লেনিনের সঙ্গে কথা বলুন। আপনার স্বীম 

তাকে বোঝান । 

রায় ফেনিনকে একখান! চিঠি লিখলেন । আমি বিপ্লবী মানুষ 

তৈরী করতে চাই। পরিকল্পনা পাঠালাম । বিচার করে দেখবেন। 

কদিন পরে চিঠির জবাব এল! 
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তোমার পরিকল্পনা আমি পড়লাম । ঠিক আছে। তবে আমি 

এটা একটা কমিটিতে পাঠালাম । তারা এর বিচার করে মতামত 
দেবেন। 

রায় খুপী হোলেন। 

কমিউনিষ্ট পার্টির সদন্তেরা এ ব্যাপারে খুব আস্তরিকতা 

দেখালেন। 

শিলিয়ানিকভ বললেন, প্রাচ্যের বিপ্লবীদের জন্ত কমিউনিষ্ট 

ইউনিভারসিটি গড়া হোক । আমরা রায়ে মত সমর্থন করি। 
ট্রটন্কির ও সেই অভিমত । 

প্রস্তাব গৃহীত হোল। নাম দেওয়া (হোল। কমিউনিষ্ট 

ইউনিভারসিটি ফরু দি টইলার্স অব দি ইঠ্ট-প্রাচ্যের মেহনতি 

মানুষের কম্যুনিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় । 

১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হোল । 

কমরেড এম, এন, রায়। এই বিশ্ববিগ্ভালয়ের প্রথম ডাইরেক্টুর 

নির্বাচিত হোলেন। 

কমিউনিই্ ইণ্টার ন্যাশনালের চতুর্থ কংগ্রেন : 
প্রাচ্যের মেহনতি মান্থুষের কম্যুনিষ্ বিশ্ববিদ্তালয়। বেশ জমে 

উঠেছে । ডাইরেক্টর এম, এন রায়। নিয়মিত দেখাশুনা করছেন। 
কাঞ্জ ভালই চলেছে। বনুছাত্র। সবাই জানতে চায়। শিখতে চায়। 

লেনিন রায়ের কাছে একট! সারকুলার পাঠালেন । রায় দেখলেন। 

ট্রেড-ইউনিয়নের মত ও পথ নিয়ে মতবিরোধ . হচ্ছে । তারই উল্লেখ 

আছে। 

ট্রট্ক্ষি বলছেন । 
লাল ফৌজ আমরা গড়েছি। ক্জাতি শিখবে মিলিটারি 

ডিসিগ্লিন। ট্রেড-ইউনিয়ন গড়বো। মিলিটারি পাটার্নে। কেউ বাদ 

যাবেনা । 
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লেনিন বললেন । 

এটা ভূল। ট্রেড-ইউনিয়ন হবে)" 500001 10£ 2৫031015 
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ট্রে-ইউনিয়নকে আত্ম-শক্তি ওপর নির্ভর করতে হবে। ফৌজী 
মনোভাবে কাজ হবেনা | 

রায় লেনিনের কথার মধ্যে যুক্তি খুজে পেলেন। বললেন, আমার 

বিশ্ববি্াালয়ে এই আদর্শেকাজ হবে। 
৮ই মার্চ) ১৯২১ সাল। 

লেনিন নিউ-ইকনমিক পলিনসি (7. চ,) চালু করেছেন। 

পার্টির মধ্যে একদল উগ্রপন্থী ছিলেন। তার! প্রতিবাদ করলেন। 
তারা বললেন। আমর! পেহিযে যাচ্ছি। পুর্জিবাদে ফিরছি। এন, 

ই, পি আমর! চাইনা । 
মার্কসবাদ ও লেনিনবাদ। ৃ 

এই ছুটি মতের তাৎপর্য নিয়ে গভীর আলাপ হলো।। রায় 

কৌশলে বোঝালেন। কেন লেনিন এই পথ নিলেন । 

সকলনিকভ, রিকভ আর কে কে ছিলেন! তারা শুনলেন। 

বিরোধীতা আস্তে আস্তে কমে এল। 

এই ভাবে কয়েক মাস কেটে গেল। 

অক্ট বর বিপ্লবের বিপুল উৎসাহ । তখনও অত্যন্ত প্রবল । 

কমিউনি ইণ্টার নাননাল। ঢতুর্ধ কংগ্রেন বলবে। 
দিন স্থির হয়েছে ।, জুলাই, ১৯২২ সাল। 
বন্থ ডেলিগেট। সভায় যোগ দিয়েছেন । চতুর্থ কংগ্রেস 

বসেছে; নতুন সদন্ত নির্বাচনের কথ! উঠলো । 
সবাই কমরেড এম, এন, গায়ের নান প্রস্তাব করলেন। 
মার্পধাদ ও লেনিনবাদ প্রচারে, রায়ের যোগাতা ও কৃতিত্ব 

গঅসামান্ত | ্ 
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রায় চতুর্থ কংগ্রেসে ; সবধসম্মতিক্রমে সদন্ত নির্বাচিত হলেন। 

তার কাজের দায়িত্ব খুবই। বেড়ে গেল। 

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ; কাজ করবার রায় সুযোগ 

পেলেন। হাতে ক্ষমত। এসেছে । প্রচুর ক্ষমতা । 

নিয়মিত প্রচার কার্য চলতে লাগলে! । 

রায়ের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ শুরু হোল। বাংলার বিপ্রবী' 

নেতাদের রায় গোপনে চিঠি লিখলেন; হুরিদা, কাজ আরম্ভ করুন 
আর ভয় নেই। সুযোগ এসে গেছে । দেশকে তৈরী করুন। 

একদিন হরিদার হাতে এক বাণ্ডিল বিদেশী ডাক এল। খুলে 

দেখলেন,। বহু লেখা, পত্র, পত্রিকা ও প্রবন্ধ । পাঠিয়েছেন কমরেড, 
এম, এন, রায় । রাশিয়! থেকে সেগুলি এসেছে । 

বন্ছ মূল্যবান পুস্তিকা, পত্রিকা! ও প্রবন্ধ। 

হরিকুমার বিপ্লবী কর্মীদের মধ্যে সে গুলো পৌছে দিলেন। প্রবল: 
উৎসাহে কাজ আরস্ত হোল। 

জার্মানীতে এম, এন, রায় £ 

রায় চতুর্থ আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের সদস্য । সুতরাং তার দায়িত্ব 
সন্ুগ্জণ বেড়ে গেছে। তার ওপর ভার পড়েছে । ঘুরতে হবে । 

ইটালি, স্পেন ও ম্মুইজারল্যা্ড। সব ঘুরছেন। 
১৯২২ সালের সেপ্টেম্বরের মাঝামাধি। লেনিন রায়কে চিঠি 

দিলেন । 
তোমাকে জার্মানীতে যেতে হবে । কমিউনিজম প্রচারের উপযুক্ত 

ক্ষেত্র জার্সানী। তুমি জার্মানীর কমিউনিষ্ট নেতা; থেল হাইমারের 

লঙ্গে দেখা করবে। 

পার্টির নির্দেশে রায় জার্মানীতে এলেন । 

রায় দেখলেন। জার্মানরা অত্যন্ত রক্ষণশীল জাতি। সেখানে 
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সোসালিষ্ট বা কমিউনিষ্টদের স্থান নেই। বিস্মার্কের আমল থেকে, 
সোপালিষ্টদের দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। তখন অবশ্ট কমিউনিজমের 
জন্ম হয়নি। 

লক্ষ লক্ষ জার্মান। সেদিনও বিশ্বাস করতেন। জার্মানীতে 

কোনদিন কমিউনিজমের স্থান হবে না। আজও হয়নি। তবে নতুন 
চিন্তা শুরু হয়েছে। | 

রায় বালিনে এলেন। কয়েকজন নামকরা সোসালিষ্ট। তাদের 
সঙ্গে আলাপ হোল। তার মধ্যে হ্যারম্যান যুলার একজন। তিনি 

১৯১২ সালে জার্মান সরকারের বৈদেশিক মন্ত্রী ছিলেন। উইল 

হেলম পিক; নামকরা কমিউনিই্ নেতা । জার্মানীর আর একজন 
নামকরা সোসালিষ্ট নেতা; তার নাম জুলিয়াস্ লীবার। হিটলার 

তাকে হত্যা করেন। জার্মানীর বর্তমান চ্যান্সেলার ব্রাগ্ডুটের তিনি 

ছিলেন পিতৃ স্থানীয় । তিনি বললেন- রায় এ দেশে কাজ করুন। 

বালিনের একটা হোটেলে, রায় একট। ঘরোয়া বৈঠক ডাকলেন । 

সবাই ম্সাহায্য দিতে প্রস্তুত । 

সেখানে জার্মানীর কমিউনিষ্ট নেতা থেল-হাইমার, হেন্রিক, 

উইলহেলম পিক্, ব্রাগ্ডালার, ডঃ নিউম্যান প্রভৃতি সঙ্গে আলোচনায় 
বসলেন । 

কথায় কথায় হেন্রিক বললেন। 

জার্সান সরকার কমিউনিজমের বিরুদ্ধে । 

রায় হেসে জবাব দিলেন। 

সে কথা ঠিক। আর তার বড় প্রমাণ; ত্রেট-লিটোভদ্ক সন্ধি 

চুক্তি ভঙ্গ। আমার সে দ্দিনটা আজও মনে আছে। ১৯১৮ সালের 

১০ই ফেব্রুয়ারী । 

জার্মান সৈম্ত । পবিত্র সোভিয়েট ভূমি, আক্রমণ করে। উদ্দেন্য 
কমিউনিজমের ধংস । তাই নয়কি? 
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থেল-হাইমার নীরবে এই আলোচনা শুনছিলেন। এইবার মুখ 
খুলনেন ! 

মিলিটারি দিক থেকে; জার্মান আমি নিঃসন্দেহে বহুগুণ 

'শক্তিশালী। তার। সেদিন পেট্রোগ্রাদ পর্যস্ত ধাওয়া করেছিল। 

পোলাণ্ড আর ইউক্রেপ অরোশে কেড়ে নিল। তাই ভয় হয়। 
কিভাবে এ দেশে কমিউনিজমের প্রচার হবে। 

তখন ত্রাগ্ডালার বললেন। 

তাঠিক। কিন্ত নারভ1 আর পিস্কভে ? রেড আমির হাতে 
ঞ্জার্সানী প্রচণ্ড মার খায়নি ? 

শেষ পর্যন্ত রায় বললেন। আমাদের সতর্ক হয়ে কাজে এগুতে 

হবে। 

তখন জার্মানী এক ও অথণ্ড। রায় সমগ্র জার্মানী ঘুরলেন। 
শিল্প-নগরী হামবুর্গ, কোলন, লিপজিগ । সবত্র প্রচার কাজ আরম্ত 
হোল। 

পাটির কাজে রায় ও ব্রাগুলার কোলনের “কেবল' কারখানায় 
গেলেন। ইউনিয়নের সেক্রেটারিকে ডেকে পাঠালেন । 

তাকে ব্রাগডালার বললেন,--আপনাদের এখানে কমিউনিজম 

প্রচারের জন্য এট] গোপন “সেল' তৈরী করতে চাই। 

সেক্রেটারি খুব উৎসাহ প্রকাশ করলেন। কাজ আরম্ত হোল। 

এই ভাবে বিভিন্ন শহরে গোপনে কাজ চলছে। 

রায় তখনও জার্মান ভাষা ভাল জানেন না। জার্মান ভাবা 

শিখতে বসলেন । 
মাত্র ছ' মাস। স্মুন্দর ভাবে জার্সান ভাষা আয়ত্ত করলেন । 

তারপর পড়তে গুরু করলেন। জার্সান ইতিহাস, সাহিতা, দর্শন, 

বিজ্ঞান ও সমাজ-নীতি । 

একদিন পথে বিশ্ববিগ্তালয়ের এক পরিচিত ছাত্রের সঙ্গে দেখ! । 



এম, এন, রায় ১৯৫ 

ছাক্রটি বললেন,--আজ বিকেলে বিশ্ববিস্ভালয়ে আইন )ষ্টাইন 
আঙসবেন। ল অব রিলেটিভিটি সম্বন্ধে তার থিয়োরীর ব্যাখ্যা! হবে। 

রায় খুব খুসী। 

বেশ, আমিও যাব। 

বালিন বিশ্ববিষ্ভালয়। সেখানে মনীবী-আইনষ্টাইনের সঙ্গে 
রায়ের পরিচয় হোল । 

রায়ের সঙ্গে জ্ঞান-গর্ভ আলোচন। করে আইন ট্টাইন যুদ্ধ হোলেন। 

তারপর হাসতে হাসতে বললেন । 

আমার বাড়ীতে আপনার চায়ের নিমন্ত্রণ রইলো । 

সেদিন থেকে রায়ের সঙ্গে আইন ট্টাইনের হ্বপ্ততা অন্তরঙ্গের 

পর্যায়ে উঠেছিল। 

১৯২২ সাল। বাপিন থেকে এক মুল্যবান পুস্তক রায় প্রকাশ 
করেন । বইখানির নাম 11018, 10 (905261010, 

অত্যন্ত মুল্যবান পুস্তক। ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি । 

সুন্দর ও মনোরম ভাবায় লেখা । 

ইংলগ্ডে ও আমেরিকায় বইখানির খুবই চাহিদ।। জহরলাল: 
বইখানি সংগ্রহ করলেন। তার খুব ভাল লাগলে! । বৃ 

ত৷ ছাড়া, একখান। ছৈ-মাসিক পত্রিকা । রায় নিয়মিত লিখতে 
লাগলেন । বাপ্লিন থেকে প্রকাশিত। 

পত্রিকাখানির নাম, ড20£0910 0£ 10019 

110 0610611001006, এ 

বালিন বিশ্ববিগ্ালয়ের ছাত্রের! দেখা করতে এল। 
রায় একটা সেমিনার খুললেন । 

মেথানে মার্কসবাদ ও লেনিনবাদ সম্পর্কে আলোচন। চললে। ৷ 

কমিউনিষ্ট মেনিফেষ্টোর প্রচার আরম্ত হোল। 

ব্রাগডালার বললেন । 

কমরেড রায়। বন, হামবুর্গ, লীপঙ্গিগে কাজ শুরু করুন । 



2৬৬ এম, এন, ঝ্বাক্স 

লাল প্রচার পত্র। জার্মানীর সর্ধক্র ছর়্িয়ে পড়লে! । সবার 

হাতে লাল কাগজ । 

কৃষক, শ্রমিক ও ছাত্রদের মধ্যে কাল'মার্কসের বাণী নব 

জাগরণের স্থত্টি করলো। সর্বত্র সভা, শোভাযাত্র। আরম্ভ হোল। 

সর্বত্র গ্রবল উৎসাহ ও উত্তেজন!। / 
রায় বললেন, সমাজবাদী সরকার গঠনে জনগণকে চাই । 

জার্ান সরকার কমিউনিষ্ট পার্টির কার্ধকলাপ ভাল চোখে 

গেখলেন না। 

ভার! রায়কে অবঞ্থিত মনে করলেন। 

রায় প্রায় ষোল সতের মাস জার্মানীতে আছেন । সব সময় কাজ 

আর কাজ । 

এবার পুলিশ গেছনে লাগলো! । 

পুলিশের চোখে রায় একজন বিপজ্জনক ব্যক্তি । পুলিশ এক দিন 

তাকে থানায় ডেকে নিয়ে গেল। তারপর জিজ্ঞাসাবাদ করে 

ছেড়ে দিল। তখনকার মত রক্ষা পেলেন। 

হঠাৎ পুলিশ রায়কে গ্রেপ্তার করলো।। সাতদিন তিনি পুলিশ 
হাজতে ছিলেন। 

কর্তৃপক্ষের আদেশে; রায়কে জার্মানী থেকে বিতাড়িত করা 
হোল। রায়ের আর কি করবার আছে। 

১৯২৪ লালের দ্বান্থুয়ারী মানের প্রথম লণ্তাহ। রাঝ জার্মানী 
পরিত্যাগ করতে বাধ্য হোলেন। 

কমিউনিষ্ট ইণ্টার ন্যাশনালের প্রিসিডিয়মে 
এম, এন, রায় ৫ 

আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট পার্টি । রায়ের কাজে মুগ্ধ। বিশেষ 
জার্মানীতে রায় কমিউনিজম প্রচারে উল্লেখঘোগ্য কজি করেছেন । 
সকলের প্রশংসা! পেলেন জার পেলেন সকলের শ্রন্ধা। 



এয, এন, রাস ১৬৭ 

১৯২৪ সাল । পাটির শীর্ষ স্থানীয় নেতার! আলোচনায় বসেছেন । 

প্রিসিভিয়মে নতুন সদস্ত নির্বাচিত হবে। 

কালিনিন, কাগানোভিচ, ট্রটক্কিঃ বুখারিণ, জিনোভিফ, কেমেনিড, 
জ্রুশ্চেভ, ট্টালিন আরও অনেক আছেন। | 

প্রিসিডিয়মে সদস্য নির্ব।চনে রায়ের নাম উঠলে! । 

কালিনিন ৰললেন-- 

. কমরেড এম, এন, রায়কে প্রিসিডিয়মে নির্বাচিত করা হোক। 

কমিউনিষ্ট পাটি” রায়ের গুণে মুগ্ধ । 
সবাই এক বাক্যে কালিনিনের প্রস্তাব সমর্থন করলেন । 

এবার এম, এন, রায়ের স্থান হোল। ্টালিন, ট্রট্ক্কি; বৃখারিণেব 

সমপর্যায়। পুর্ণ ভোটাধিকার পেলেন। কোন পার্থক্য রইলোন।। 

পাটির সর্বময় কর্তাদের একজন হোলেন। 

ভাবতেও কেমন হয়। তাই না? 

বায় প্যারিসে এসেছেন 

জার্মানী থেকে রায় বিতাড়িত। 

পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। কোথায় যাবেন ? 

এবার ভার ইউরোপের হেড-কোয়ার্টাস হোল,--গুরিকে। 

সেখানেও থাকতে পারলেন না। পুলিশ পেছনে লাগলো । “সব 

দেশেই কমিউনিজম,--একট। আতঙ্ক । | 

পার্টি থেকে নির্দেশ এল,-প্যারিসে যাও। তাই প্যারিসে 

এসেছেন। ইউরোপের মধ্যমণি ক্রান্জ। | 

ফরাসীর পবিত্র মাটিতে প৷ দিলেন । 

কি আনন্দ! বিপ্লবের লীলাভূমি ফরাসী । সাম্য, হ্বাধীনত। 

ও ভাতৃত্ব,--এই কথ। জগতকে প্রথম শোনাল। এই ফরাসী দেশ। 

ভল্টিয়ার, রুশো, রবসপায়ার, ডান্টনের দেশ । 



৭৬৮ এস. এন, রায় 

ফরাসীর যাটিতে মানুষ; প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করলো । 
রক্তাক্ত সংগ্রাম ! . পৃথিবী আজও সে কথা ভোলেনি। 

কার্মমার্কস দীর্ঘদিন কাটিয়ে গেলেন,-সএই দেশে। ভাইয়া- 
লেক্টিকাল মেটিরিয়ালিজমের এখানে জন্ম । 

কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও প্রগতির উৎস। 

ফরাসী" দেশকে রায়ের খুব ভাল লাগলো । সহজ, সরল» 

দিলখোল। করা্সীর মানুষ । তারা হাসতে জানে । ভাবগ্রবণ জাতি ।" 

প্যারিসের একট। হোটেলে আছেন। 

একটি ছাত্র এল। নান্তোয়। বিশ্ব-বিদ্ভালয়ের ছাত্র। 
আমর! মার্কসবাদ সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই। 

রায় বললেন- বেশ । 

বিশ্ববিষ্ভালয় প্রাঙ্গণে সভা হোল। 

শোষণহীন সমাজ গড়তে হবে। 

রোমাঞ্চকর তার ভাষা । ছাত্রের অবাক হয়ে শুনলেন। সে: 

ভাষণ। মবার উপর মানুষ সত্য । 
খবর গেল সৌরবনে। 

সেখানকার ছাত্রের! ছুটে এলেন। 

একট] সেমিনার খুলুন । আমর! জানতে চাই। মার্কসের কথা। 
তারপর বৈপ্লবিক আন্দোলন শুরু হোল। 
কালের প্রতিটি শহরে; প্রতিটি গ্রামে; প্রতিটি জনপদে । 
নাস্তঃ রেন, লিয়ে, এসবুর্গ। 
সভা আর শোভা যাত্রা । 

কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত দলের মানুষ । 
এগিয়ে এল । হাজারে হাজারে। 

ফরাসীর আকাশ বাতাস ; বিদীণ। করলো,.শুধু একটি মাত্র 
ক্পোগান,--৮৬ 07151501005 0:16 0010, 



এএম, এনৎ রায় | ১৩৬৪৯, 

বিশ্বের মেহনতি মান্থুষ এক হও.। 

পুরাতনের পক্রপুট বিদীর্ণ করে নতুনের জয়গানে সবাই মুখরিভ। 
ফরাসী সরকার ভীত ও স্তম্ভিত ! 

ফরাসী পুলিশ বললেন।-আর চুপ করে থাকা যায় না ৮. 
কমিউনিজমের প্রচার বন্ধ করতে হবে। 

১৯২৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাস। 

রায় হোটেলে বসে আছেন । 

তুজন ফরাসী পুলিশ এসে হাজির হাতে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা । 

পুলিশ রায়কে গ্রেপ্তার করে, থানায় নিয়ে গেল। তিনি নিবিকার" 
চিত্তে চলে গেলেন ! যেন কিছুই নয়। সাংখ্যের পুরুষ । 

হাজতে আটকে পড়ে রইলেন। দেখতে দেখতে এক মাস" 

হয়ে গেল। মাঝে মাঝে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করে। এই 
পর্যস্ত । আর তিনি হাজতে বসে বই পড়েন । 

কিন্তু ছাড়তে দেরী করছে কেন? 

একটু চিন্তা হোল। ফরাসী চন্দননগরের কথ! ভাবলেন। 

ফরাসী পুলিশ, বৃটিশ পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করছে না ত? 

গার্ডেনরীচে ডাকাতির পর। কিছুদিন লুকিয়ে ছিলেন 
চন্দননগরে । মতিলাল রায়ের প্রবর্তক আশ্রমে । এই সব কথা 
মনের কোনে উকি দিচ্ছিল। 

যাক এবার নিশ্চিন্ত । 

একদিন সকালে । ফরাসী পুলিশ তাকে হটাৎ মুক্তি দিল। 

রায় রাশিয়ায় ফিরে এলেন। 

মনে মনে হাসলেন । লাটুর মত ঘুরে বেড়াচ্ছি। 

ভালবেসেছিলাম এই ধরনীরে। তাই কোথাও স্থান হচ্ছে ন! 

ঠাই নাই, ঠাই নাই, ছোট সে তরী। 



টা এম, এন, রায় 

কোমিনটার্ণের পঞ্চম কংগ্রেস £ 

১৯২৪ সালের জুন মাস। রায় তখনও ফরাসীতে আছেন। 
ফরালীর গ্রামাঞ্চলে প্রচার কাজ চলেছে । রায় কৃষকদের মধ্যে 

"ঘুরে ঘুরে কাজ পরিদর্শন করছেন। 
ভ্রমণ সেরে রায় প্যারিসে ফিরে এলেন। ফিরেই দেখলেন। 

জরুরী তলব। 

রাশিয়৷ থেকে চিঠি এসেছে। 

১৩ই জুন, কোমিনটাণের পঞ্চম কংগ্রেন বসছে । ই, লি, সি, 

আই, কমিটিতে নির্বাচন হবে । আপনার উপস্থিতি অত্যন্ত প্রয়োজন । 

'পত্র পাঠ চলে আন্মুন। 
ই, সি, সি, আই হোল,-_-কমিউনিষ্ট ইন্টার ম্যাশনালের কাধকরী 

কমিটি। ন্ুতরাং এট। খুবই শক্তিশালী সংস্থ।। ইহার সভ্য হবার 
এসীভাগ্য অল্প কমরেডের ভাগ্যেই হয়। 

১৯২৪ সালের জানুয়ারী মাস। চবিবশ তারিখ। 

লেনিনের মৃত্যু হয়েছে। রাশিয়ার কমিউনিষ্ট পাটি আজ 

পিতৃহীন । কমরেডরা বিমর্ষ । লেনিন সমাধি। সর্যহারার তীর্থ। 
লেনিনের মৃত্যুর পর। এই প্রথম পার্টি মিটিং । সবাই উপস্থিত । 
জ্রুশ্েভ প্রস্তাব করলেন। নতুন সদস্তদের নাম। সবাই এক 

মত। অন্ত নাম নেই। এইটাই কমিউনিই পার্টির রীতি। 

একে একে সদন্তের নাম প্রস্তাব কর1 হচ্ছে। আর সেই 
সঙ্গে তার সামান্ত পরিচয়। আর তুমুল হাততালি । 

ক্রুশ্চেভ রায়ের নাম প্রস্তাব করলেন। তার সঙ্গে সামান্চ 

ব্যক্তিগত পরিচয়। 

মেক্সিকো কষিউনি্ পাটির অঙ্টা। ভারতীয় বিপ্রবী কমরেড 

এম) এন, রায়। 
অমনি চারিদিক থেকে অসংখ্য করতালি । 



এম এন রায় ১৪২ 

দেই একই মিটিংএ$ ট্টাপিন ও কমরেড রায়; এক লাখে 
নির্ধাচিত হোলেন। 

সেই বছর শেষের দিকে । 

কলোনিয়াল কমিশনে নির্বাচন হবে । 

্টালিন বল্পলেন,--কমরেড রায় আপনাকে আমরা কলোনিয়াল 

কমিটিতে চাই। 
্টালিন আর এম, এন, রায় । 
উভয়ের বন্ধুত্ব ক্রমশঃ গভীর হয়। 
ষ্টালিন বললেন। 

কলোনিয়াল কমিটিতে মানুলিস্কি, ক্যাটায়ামা ও আমার সাথে 
আপনি কাজ করবেন। আমরা ঠিক করেছি। প্রাচ্যে কমিউনিজম 

প্রচারের সর্বময় কতৃত্ব;) আপনার হাতেই ছেড়ে দেব। লেনিনের 

সেই মত ছিল। 

এই নির্বাচনে এম, এন, রায়ের স্থান ; রাশিয়ায় কত উচ্চে ; তা 

সহজেই অনুমান করা যাবে। 

পরাধীন ভারতের চিন্ত 

রায় সেদিন সম্মানের শীর্ষে। তবু শৃঙ্খলিত ভারতের কথা৷ ভূগতে 

পারছেন না। 

ভারতের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সর্বহারা-শোধিত জনগণ । 
তাদের কথ! কি ভোল! যায়? ভোলেননি। ভূলতেও পারেন না। 

শুনলেন, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বাধিক (১৯২১) অধিবেশন 

হবে। হবে আমেদাবাদে । সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। হুজরৎ 

মোহানী। দেশে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন। | 

বলায় ভাবছেন। 



খধং এষ, «এন বাত 

বিদেশীর নাগপাশ। ভেঙ্গে চুরমার করতে হবে। চাই রাজ- 
নৈতিক হ্বাধীনত1। তারপর শুরু হবে। দেশ গড়ার কাজ, শোষণ- 
হীন সমাজ। এই জ্ুযোগ। 

১৯২১ সাল। রায় এসেছেন শুইজারল্যাণ্ডে। দেখ! হোল 

অধ্যাপক বিনয় সরকারের সঙ্গে । ছুজনের একই ব্যথা । 

রায় বললেন। 

বিনয়বাবু,--কংগ্রেসকে এবার পু্ণ-ন্বাধীনতার প্রস্তাব নিতে হবে। 

তাছাড়া পথ নেই। আন্দোলন দানা বাধবে না। আপনি কি 

বলেন? 

আমি ত সেই কথাই ভাবছি। আপনি পারেন ত কংগ্রেস 
নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। দেখুন কি বলে। 

রায় গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলেন। 
আজই সেই ব্যবস্থা করবে! । সেদিনই চিঠি লিখতে বসলেন। 
প্রথম চিঠিখানা লিখলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসকে । 
আমেদাবাদ কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব নিন। 
তারপর চিঠি লিখলেন। 
সুরেন হালদার, আই, বি, সেন; সাতকড়িপতি রায়, সুরেন 

ঘোষ, কেলকার, কে, এম, মুন্সী, আরও অনেককে । 
একই কথা৷ 

কংগ্রেসকে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করতে বাধ্য করুন। 
কংগ্রেসের ওপর প্রভাব বিস্তার করুন। 

রায় চুপ করে থাকতে পারছেন না। মনটা আকুলি বিকুলি 
করছে। তাই চিঠির পর চিঠি। 

চিররঞ্জন (ভোম্বল--দেশবদ্ধুর পুত্র ) কে লিখলেন। 

বাবাকে ভাল করে বোঝান! পুর্ণন্বাধীনতাই জাতির কাম্য 

হজরত মোহানীকে লিখলেন। 



একস, ন, কায ১৭৩ 

পূর্ণ ত্বাধীনত৷ প্রস্তাবের একট! খসড়া পাঠালাম। আপনি 

জোর দিন। দেশকে এগিয়ে নিয়ে চলুন। 
কিন্তু হুঃখের কথা । 

কংগ্রেস নেতার; রায়ের আগ্রহ ও অন্তরের ব্যাকুলতা 

“উপলব্ধি করতে পারলেন ন1। 

স্বাধীনতার প্রস্তাব আমেদাবাদ কংগ্রেসে গৃহীত হোল না । 
স্বয়ং মহাত্ম। গান্ধী, প্রস্তাবের বিরোধীতা! করলেন । 
বীরেন আবহাফ ১৮5 টার 
রীয়ের আবেদন বাধ হীলিব ৮০৭, পরশ, পা 

ভারতে কমিউনিজম প্রচার £ 
১৯২২ সাল। 

কমরেড এম, এন, রায়, কমিউনিষ্ট ইন্টার ন্যাশনালের নির্বাচিত 

সদস্য । তার ওপর ভার পড়েছে । প্রাচ্য কমিউনিজম প্রচারের । 

তখনও ভারতে ; কমিউনিজমের ভাবধারা; গ্াবেশ করে নি। 

কার্লমার্কসের নাম ক'জন জানে? 

কমিউনিজম প্রচারে ; ভারত উপযুক্ত ক্ষেত্র ৷ 

রাশিয়ায় একট। কমিটি বসেছে। 

রায় সেই কমিটির চেয়ারম্যান। কমিটিতে আছেন সকলনিকভ, 
'রিকভ, কাগানোভিচ, মলোটড । 

ভারতের প্রাচীনতম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। ভারতীয় জাতীয় 
গ্রেস। 

রায় ভাবলেন । 

জাতীয় কংগ্রেস। একট! বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান। কার্ল মার্কসের 

"আদর্শ ; কংগ্রেসের মাধামে প্রচার করতে হবে । | 

তাহলে বিরাট ভারতে, এক শোষণহীন সমাজ গড়ে উঠবে । 

সকলনিকভ সেকথ। সমর্থন করলেন । 



১৭৪ এম, এন রায় 

ভারত কলোলিয়াল দেশ। কমিউনিজম গ্রচারের সত্যিই 
উপযুক্ত ক্ষেত্র। 

তবে খুব সাৰধানে ; আর সতর্ক হয়ে; কাজ করতে হবে। 

রায় ঠিক করলেন । 
গ্রেস নেতাদের কাছে; কমিউনিজম সম্বন্ধে লেখ! প্রবন্ধ 

পাঠাবেন। তারা আগে জানুন। কমিউনিজমের ভাবধার।। 
কি ভাবে পাঠাবেন? | 
রাশিয়ার কমিউনিজমকে ; ইংরেজ ভাল চোখে দেখে না। চাচিল 

ত মহা চটা। রাশিয়ার ওপর। 

তবে খোদ ইংলগ্তের কথা আলাদ1। সেখানে ১৯২* সাল থেকে; 
একদল তরুণ কমিউনিষ্ট বসে আছেন। কার্লমার্কসের শিশ্ঠ। 

তাদের নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না । 
কিস্ত ভারতে ইংরেজ কমিউনিজম ঢুকতে দেবে না। তাই 

কৌশলে ও গোপনে এগুতে হবে। * 
রায় খোজ নিলেন। 

কংগ্রেসের মধ্যে এক দল বামপন্থী আছেন। তাদের নাম 

গ্রহ করলেন। 

তাদের মধ্যে সুরেশ ব্যানাজী, এন, এম, যোশী, বঙ্কিম মুখাজা, 
রাম মনোহর লোহিয়া, জয়প্রকাশ নারায়ণ, কেলকার প্রভৃতির 
বঙ্গে যোগাযোগ করলেন। 

রায় দেখলেন। 

ইউরোপের বিভিন্ন বন্দর। সেখান থেকে ভারতে নিয়মিত 
জাহাজ যায়। 

কলিকাত!, বোস্বাই, করাচী, মাদ্রাজ ।' ভারতের বৃহৎ বন্দর । 

রায় ইউরোপে বসে, জাহাজের লঘরদের সঙ্গে আলাপ করলেন । 

বেশীর ভাগই ভারতীয় লঙ্র। তারা চট্টগ্রাম ও নোয়াখালির, 
লোক । কিছু গোয়ানিজ। 



এব, এন" রায় ১৭৬... 

সেদিন কলকাতাগামী একখান! জাহাজ ছাড়বে । জাহাজে বু 
ভারতীয় লঙ্কর । লঞ্চরদের সর্দারের নাম । খাদিম মীয়া ৷ 

রায় খাদিম মীয়ার সঙ্গে আলাপ করলেন। তাকে বললেন, 

মীয়া সাহেব তোমাকে এই কাগজ গুলো ; পৌছে দিতে হবে। 
কোথায় কত? 
কলকাতার কংগ্রেস অফিসে । সেক্রেটারি বাবুর হাতে । এই. 

নাও পঞ্চাশ মার্কস। কিন্তু সাবধান। খুব গোপনে কাজ করতে 

হবে। দেশের কাজ । 

আপনি নিশ্চিন্ত থাকেন কতণ৭। এ কাঁম আমরা হামেসাই 

করে থাকি । এই বলে একটু মুচকি হাসলে। খাদিম। 
তারপর বোম্বাই, করাচী ও মাদ্রাজ পোর্টে। একই ভাবে কাজ 

শুরু হোল । 
ইংরেজের গোয়েন্দা পুলিশ তার গন্ধও পেলো না। এই ভাবে 

বেশ কিছুদিন চললো । 
বে-আইনী ভাবে এম, এন, রায়ের বহু পুস্তক, পত্রিক। ও প্রবন্ধ । 

জাহাজের খালামিদের হাত দিয়ে ভারতে পৌছুতে লাগলো । 

বিপ্লবীদের ঘরে ঘরে বিলি হোল । নতুন ভগবানের কথা । 

জাতীয় কংগ্রেসের বনু কর্মী । কাল মার্কসের আদর্শে অনুপ্রাণিত 
চলেন । পরে ভার কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন। 

কংগ্রেসের যুব সম্প্রদায়। 

কমিউনিজমের আদর্শে প্রভাবান্বিত। 

কমরেড এম, এন, রায়। বিভিন্ন পত্র, পত্র্কা ও প্রবন্ধ ; বিভিন্ন 

নামে একাই লিখে যাচ্ছেন। তরৌয়াল হার মানলো)-কলমের 

শক্তির কাছে। জ্বলে ওঠে আগুন যেন। ূ 

দেশের যুবক ও ছাত্রদের মধ্যে; কমিউনিজমের ভাবধারা : 

ছড়িয়ে পড়লো । 



২১৭৬ এম. এন, রায় 

কলকাতার বিভিন্ন কলেজের ছাত্র । প্রেসিডেন্সী কলেজের মধ্যে 

খ্যরোয়। বৈঠক শুরু । বেশ খোলাখুলি ভাবে আলোচনা চললো । 
ব্যাপারট! পুলিশের নজরে আসতে বিলম্ব হোলন। । 

কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ । সতর্ক হয়ে উঠলো । দিল্লী 
সচকিত ! বৃটিশ সিংহ হুঙ্কার দিয়ে উঠলো । 

পুলিশ ভারতের বিভিন্ন বন্দরে কড়ানজর রাখলো ৷ 

১৯২৩ সাল। করাচী বন্দরে এক' বিদেশী জাহাজ ভিড়লো। 

পুলিশ দেখলে! । তিনজন লক্ষর। প্রত্যেকের হাতে, একট! করে কি 

এক বাণ্ডিল। কেমন যেন চনমনে ভাব । 

বাণ্ডিল শুদ্ধ লোকগুলোকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলে । 

পুলিশের হাতে কিল-চড়-ঘুসি, আর ধমকানি খেয়ে ; লোকগ্লে। 

'সব বলে ফেললো । পুলিশ দেখলো, সর্বনাশ্স। এযে কমিউনিজমের বই। 
পুলিশ জানতে পারলে! । 

এম, এন, রায় রাশিয়া, জার্মানী, স্পেন, ইটালি, স্থইলারল্যাপ্ 

থেকে ; গোপনে এইসব বই ; আর প্রবন্ধ পাঠান । কঠোর নিয়মান্ু- 

'বঠিতার সঙ্গে সেুলে। দেশে দেশে ছণ্ডিয়ে দিচ্ছেন । নিয়মিত বিলি 
'হুচ্ছে। তাহলে দেশট। কমিউনিষ্ট হবে নাকি ? 

পোষ্টাফিসে সন্দেহজনক সব ৰই, চিঠি পত্রের ওপর পুলিশ 
কড়া নজর রাখলো।। বিদেশী ডাক। সেন্সার করতে শুরু করলে । 

এত কড়াকড়ি; তবু কাষ্টমস্ আর পুলিশকে ফাকি দিয়ে, গোপন 

"পথে বন্ছ পুস্তক পত্রিক পাচার হচ্ছে পুলিশ হদ্দিদ পাচ্ছেন।। 

এমনি করে বেশ কিছুদিন চললো ৷ 

১৯২৩ সাল। অআনক্টাবর মাল। 

পুলিশ একই দিনে সর্বত্র সার্চ করলো৷। লাড়! ভারতে পুলিশ 

'ছুটলো। দেশ তোলপাড় করে তুললে । 

বন্ধ পুস্তক ও পঞ্জক! ধর! পড়লো 

ৃ 
| 



এম, এন, রায়ের বহু চিঠি। বালিন থেকে লিখেছেন । সব ধরা 
পড়লো । একখানা চিঠি। বঙ্কিম মুখার্জীকে বালিন থেকে লিখেছেন । 
পিপলস্ পার্টি গঠন করুন। কৃষক ও শ্রমিককে দলে নিন।: মধ্যবিত্ত 
ঘরের শিক্ষিত ছেলে মেয়েদের কমিউনিজমে দীক্ষিত করুন । 

পিপলস্ পার্টির মধ্যে, এমন সব সদস্য নিয়ে আসুন; যার! 
আসলে কমিউনিষ্ট। কিন্তু গোপনে তারা কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে 

কাজ করবেন। শোবিত জনগণের মুক্তি আমাদের লক্ষ্য । কাজে 

ঝাপিয়ে পড়,ন। 
ভারত সরকারের চক্ষু স্থির। 

কমিউনিজম? সর্বনাশ ! 

রায়ের লেখা । বহু উত্তেজক পত্র, পত্রিকা, প্রবন্ধ ও পুস্তক। 

সরকারের হাতে এসেছে । সব বাজেয়াপ্ত হোল । বহু ব্যক্তিকে 

গ্রেপ্তার করা হোল। পুলিশ দিশেহারা | 

তারপর ১৯২৪ সালে; কাণপুর ষড়যন্ত্র মামল1; রুজু করা হোল । 

এম, এন, রায় প্রধান আসামী । 

কিন্তু তিনি ত তখন ধরা-ছোয়ার বাইরে । 

লেনিন £ কমিউনিজমের অ্টা 
বিশ্বের ছুর্ভাগ্য। ১৯২৪ সালের ২৪শে জানুয়ারী । মহান 

লেনিন ; গফিতে অকালে প্রাণ ত্যাগ করলেন। আরব্ধ কার্য অসম্পূর্ণ 
রয়ে গেল। 

প্রকাশ, তিনি আততায়ীর নিম হস্তে গুলি বিদ্ধ হন। তারই 

ফলে মৃত্যু হয়। 

লেনিনের জন্ম; ১৮৬০ সালের ২২শে এপ্রিল। এক গণ্ড 

গ্রামে। গ্রামটির নাম সিম্বিপিষ্ক। তার পুরো নাম ছিল। 
ভূগডিমির ইলিচ লেনিন। 



১৭৮ এম, এন, রায় 

লেনিন কমিউনিজমের প্রতিষ্ভীতা। কার্প মার্কসের চিন্তাধারা ৯ 
তিনি বাবে রূপায়িত করে গেছেন ! 

১৯১৭ সালে বলশেন্তিক বিপ্লব দেখ। দেয়। এই বিপ্লবে 

দেশের আমুল পরিবর্তন ঘটে। ধর্ম, রাজ্তনীতি ও অর্থনীতির 
পুরাতন বনিয়াদ। ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। 

লেনিন বিশ্ব-বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতেন। 
১৯১৭ সালে রাশিয়ার জনসংখ্যা ছিল; মাত্র দেড় কোটি । 

তার মধ্যে বিশ হাজার লোক। বলশেভিক পার্টির সদস্ত। 
লেনিন সোসালিজম প্রতিষ্ঠা করলেন। 
১৯১৮ সালে, লেনিন বললেন। 

003 11] ০ ৪ 01895 13 90216 (10165 £151150 10 

ও 01028001, ৃ 

হাতে শক্তি এল। লেনিন কাজ শুরু করলেন। 

৩ 21096 012910195 ৪6: 17105, তিনি গড়লেন), 

ট্রেড.ইউনিয়ন, যুব-সঙ্ঘ, রাজ্যপরিচালক মণ্ডলি, কনট্রোল কমিশন), 

প্রচার কেন্দ্র, চেক পুলিশ | আরও কত। 

হারভার্ড বিশ্ববিস্তালয়ের অধ্যাপক পি, হাটিংটন্ বললেন, 
[501 দ25 1006 ৪ 01501015 ০ 11215512606] 1191 

জা৪3 2. 7:500:501 0£ 1451010, 

লেনিনকে মার্কেসের শিষ্য না বলে বল। উচিং; মার্কস ছিলেন. 

লেনিনের অগ্রদূত । 
সত্যিই তাই। লেনিনই মার্কসকে তুলে ধরলেন। মার্কস' 

বলতেন, প্রধানতঃ শিল্পে অগ্রগামী দেশে; কমিউনিজম প্রতিটি ত 

হযে। 

লেনিন দেখালেন,--তা নয়। 

পেছিয়ে পড়া কৃষিপ্রধান দেশেও ; সাফল্যপুর্ণ সমাজবাদী বিপ্লব 

ল্ম্তব। যেমন রাশিয়ায়। 



এফ এব, বায় ১৭৯ 

আমেরিকার টাইমস্ পত্জিক। বলেছেন। 
1096 16215 ০0000100055 00 ওত এও ৪. 0005 50016 
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(11601: 100 ৪ 70120 0৫ 00110309] 2.0610, 

তাই আজও লেনিনের সমাধিতে লেখা আছে। 
[41010 11] 81859 11৩০ 

[550110 11] 2199 155, 

লেনিন গুণগ্রাহী এম, এন, রায়; বিরাট ও মহান লেনিনের 

কথ নিয়ে; বন্ধু মহলে সব সময় আলাপ করতেন। বলতেন-- 

লেনিনকে পড়, লেনিনকে জান। আজ লেনিনকে জানবার দিন 

এপেছে। 

কমিউনিষ্ট ইণ্টার ন্যাশনাল 
ডেলিগেশনের প্রধান করে এম, এন, রায়কে 

চীনে পাঠান হোল £ 

১৯২৬ সাল, ১৩ই নভেগর। 

কমিউনিষ্ট ইন্টার ন্যাশনালের কার্ষকরী কমিটির মিটিং মস্কৌতে 

বসেছে। আছেন ট্টালিন, কালিনিন, বরোডিন, ক্যাটায়ামা, 

কাগানোভিচ, এম, এন, রায়, আরও অনেক। কমিউনিজমে সহায়ত। 

দিতে ; চীনে ডেলিগেশন পাঠান সম্পর্কে ; প্রস্তাব নেওয়া হবে। 

্ালিন বললেন। 
ডেলিগেশনের পলিশি। আগে থেকে নিধ্ণরিত থাকবে ! 

পরিচালনায় যেন ভূল ন1 হয়। 
এম, এন, রাঁয় উঠে দাড়ালেন । 
চীনা-বিপ্লব কৃষি ভিত্তিক হওয়া চাই। চীনের ধনী জমিদার, 

শিল্পপতি আর সমর নায়কগণ। কিয়ো-মিং-টাং দখল করে বসে 

আছেন। তাদের সরাসরি সহায়ত! দিলে ভূঙল হবে। 



১৬৮ ৬ এম, এন, রায় 

চীন কৃষি প্রধান দেশ। চীনের দরিদ্রে; ভূমিহীন, সর্বহার 
কৃষক। তাদের সহায়ত! দিতে হবে। 

ষ্টালিন এই মত গ্রহণ করলেন না । তিনি বললেন,--না, চীনের 

সমর নাঁয়কগণ ; প্রধানতঃ বৃহৎ জমির মালিক। ভূমি আন্দোলন 
করঙ্গে; এই সব সমর নায়কগণ$ আমাদের বিরুদ্ধে যাবেন। 

ফলে আন্দোলনের ক্ষতি হবে। 

রায় জোরের সঙ্গে তার প্রতিবাদ জানালেন । 

কৃষকদের হাতে নিতে হবে। এ ছাড়া আমাদের পথ নেই। 

তবে গোড়া থেকে ব্যাপক ভাবে; কষি বিপ্লব আমরা করবে না। 

কিয়ো-মিংটাং দলে ; যে সব ভূমিহীন কৃষক সদস্য আছেন; তাদের 
মধ্যে বিপ্লবী আন্দোলন সীমাবদ্ধ রাখতে হবে! খুব সতর্কতার 

সঙ্গে এগুতে হবে। 

সে কথা শুনে ষ্টালিন বললেন! তাহলে কমিটির বিবেচনার 

জন্কা আপনার থিসিস উপস্থিত করুন। 

এম, এন, রায় থিসিস উপস্থিত করলেন। বিচার-বিতর্কের 

পর) রায়ের থিসিস ই্টালিন মেনে নিলেন । বললেন--ঠিক আছে। 

ক্যাটায়ামা, এবং অন্তান্ত সবাই; রায়ের যুক্তি উপলরি 

করলেন। রায় সকলের প্রশংসা পেলেন। 

কমিউনিষ্ট ইণ্টার স্থাশনাল রায়ের থিসিস অনুমোদন করলেন। 

রায়ের নীতি ম্বীকৃতি পেল। 

এবার ট্টালিন প্রস্তাৰ করলেন। 

কমরেড এম, এন, রায়কে ; ভেলিগেশনের প্রধান করে চীনে 

পাঠান হো৷ক। 
তাই হোল। সবাই রাজী । 

কয়েক দিন পর। রায় চীন অভিমুখে যাত্রা করলেন। সঙ্গে 

€ডেলিগেশনের এক বিরাট দল। বরোডিনও আছেন। 



এম এন রায় ১৮১ 

রায়কে রাজোচিত সম্মানে; বিদায় দেওয়া হোল। রায় হাসতে 

হাসতে বিদায় নিলেন। এৰার চীনের পথে। 
ট্রানস্ .সাইবেরিয়ান্ রেলপথ। বিরাট স্পেশাল ট্রেন। মস 

থেকে ছাড়লো । পেলেন বিদায় অভিনন্দন । সকলের শুভ-ইচ্ছ। 

ট্রেন ছুটেছে। কত গ্রাম, কত শহর, কত জনপদ, কত বিচিত্র 
প্রাকৃতিক দৃশ্ট, কত অদ্ভূত সৌন্দর্য । তার মধ্য দিয়ে ট্রেন ছুটেছে। 

ক'দিন পর; তার ট্রেন এসে থামলো; এঁতিহাসিক শহর 

ও বন্দর ব্লাভিভষ্টকে। রুশ-জাপান যুদ্ধের স্মৃতি । আজও বর্তমান। 
ব্লাডিভষ্টক এক প্রসিদ্ধ ব্দর। প্রাচ্যের দরজ। | 

রায় অবাক হয়ে দেখলেন । ত্বাকে সসম্মানে নিয়ে যাবার অন্থা 

বিরাট ব্যবস্থা । কোন খানে কোন ফাক নেই। 

একখান। প্রকাণ্ড রুশ জাহাজ । বন্দরে অপেক্ষা করছে। জাহাজের 

বিশালত। । সীমাহীন বৈভব। সাধারণকে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ করবে। 

সোভিয়েট গভর্ণমেন্ট ; রায়ের নিরাপত্তার লব ব্যবস্থা। করেছেন। 

জাহাজের ক্যাপ্টেন এক নেভি অফিসার। 

তিনি বললেন,--জাহাজ সাংহাই বন্দরে থামবে না। সোজা 

কাণ্টনে যাবে। 

হেসে রায় বললেন--আমি জানি। 

রায় জানতেন। সাংহাইতে ভয় আছে। বৃটিশ পুলিশ একবার 
সংবাদ পেলে হয়। তকে গ্রেপ্তার করবে। ইংরেজ তাকে 

ভোলেনি। তিনি পলাতক আসামী। তাই আগে থেকে; 

সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট, সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। 

রায় মনের আনন্দে; ঢেউএর বুকে নাচতে নাচতে কাণ্টনে 
চলেছেন। সঙ্গে দলবল। 

কান্টনে এসে পৌছুলেন। এক চীন! কমিউনিষউ। জাহাজে 

কমরেড রায়ের সঙ্গে দেখা করলেন। মিষ্টি হেসে করমর্থন হোল। 



১৮২ এষ, এন, ক্বায় 

কমরেড রায়, আপনাকে এয়ারপোর্টে যেতে হুবে। [প্লেনে 

হংকৌ যাবার ব্যবস্থা হয়েছে । 

এয়ারপোর্টে বলেই আছেন। প্লেন আর ছাড়ে না। রায় 

একটু উদ্ধিগ্ন হচ্ছেন । 

প্রায় তিন ঘণ্ট। পরে জানতে পারলেন । 

প্লেন যাবেনা । প্লেনের মোটর ভেঙ্গে গেছে । তাহলে উপায়? 
আপনাকে ট্রেনে করে হংকো৷ নিয়ে যাওয়া হবে। 

বেশ, তাই চলুন । 
কিন্তু রায়ের মনে একটা খটকা লাগলো । 

চীনের মাটিতে পা দিতেই যেন একট! অণ্ডভ সংকেত। একট! 
অমঙ্গলের আবছায়া । 

কিন্ত রায়ের সংস্কার যুক্ত মন। তাই আমল দিলেন না। 

ট্রেনে চড়লেন। বেশ কয়েক ঘণ্টা ট্রেন চললো । 

তারপর হঠাৎ ট্রেনটা মাঝ পথে থেমে গেল । এক নির্জন স্থান। 

চারিদিকে ঘন জঙ্গল। হয়ত দূরে একটা গ্রাম আছে। কেমন 

যেন থমথমে ভাব । জন মানবের চিহু নেই | অজ্জান৷ অচেন। দেশ। 
চীনা কমরেডটি মুখটি ফেকাসে করে নেমে এলেন। 
ট্রেন হংকৌ যাবেনা। আপনাকে এখানেই নামতে হবে । 
মাঝপথে? 

হা, উপায় নেই। 

রায় নেমে পড়লেন। ট্রেন ছেড়ে দিল। রায় চিন্তিত হোলেন। 

কেমন যেন মনে হোল। 
কিছুক্ষণ পরে একট! গোলমাল কানে এল। নিজন বনের 

অপর পার থেকে কতকগুলো লোকের গলার আওয়াজ । চারিদিকে 

বন। পথের চিহ্ন নেই। 

দেখলেন একখান। পাচ্ছধী আসছে । বনের মধ্য থেকে বেড়িয়ে 

এল । তারই গোলমাল। 



এম, এন, র্বাস্ব $৬০ 

কমরেডটি পাহ্ছির বেয়ারাদের চীনে ভাষায় কি ধললেন। পোক্ষি 
রায়ের জন্ত,--আপনি পাক্ষি করে ঘাবেন। ও 

রায় ভিতরে চড়ে বসলেন। বেয়ারাগুলে! পাক্চি নিয়ে বনের 

মধ্যে ঢুকে পড়লো । যাবে গন্তব্য স্থানে। যাবে হংকৌ। পান্ধি 
কাধে, বেয়ার! ছুটলো।; গান করতে করতে। 

পাকি চলে পাক্কি চলে, নৃত্য তালে নৃত্য তালে। 

রায়ের তখন কবিতা ভাল লাগছেন। । 

বন পার হয়ে, পাক্ছি গ্রামে প্রবেশ করলো। গ্রামের পর গ্রাম । 

রায় পাক্কি করে চলেছেন। পথের আর শেষ হয় না। গ্রাম আর 

মাঠ। 

হঠাৎ চমকে উঠলেন। ওকি? চোখে পড়লো । রাস্তায় ধারে। 
গাছের ডালে। মানুষ ঝুলছে ! 

তারপর যত এগুচ্ছেন। রাস্তার ছুধারে। ততই চোখে পড়ছে। 

গাছের ডালে ডালে। অসংখ্য সংগ্রামী ও বিপ্লবী চীনা চাষীকে 

মেরে; টালিয়ে রাখা হয়েছে। 

একট] নয় ; ছুটো নয়। অসংখ্য মৃতদেহ | কি বীভৎস সে দৃষ্টু । 

কি ভয়াবহ সে স্থান |! কি হৃদয় বিদারক সে নিষ্ঠুরত]। 
এই পরিবেশের মধ্যে রায় তাবুতে পৌছুলেন। 

তিনি চিন্তা করতে লাগলেন। 

১৯২৭ সাল লা মেঃ 

চীন। কমিউনিষ্ট পার্টির পঞ্চম কংগ্রেম। (হংকৌ শহরে। অধিবেশন 
বসেছে। 

কুয়ো-মংটাং দল আছেন। 

উহান গভর্ণমেপ্টের অর্থমন্ত্রী; টি, ভি, সং উপন্থিত। সাই- 
'ইউয়ান-পাই, ইউ-সে-হিউ, লি-শেন-সেন। আরও অনেকে আছেন। 



৪ এষ, এন রায় 

লীনা, কেন্দ্রীয় কমিউনিষ্ট পার্টির; অন্যতম প্রধান নেতা ; 

চিউ-চিউ-পি আর চেন-টু-লিউ খুব ব্যস্ত হয়ে; ঘুরে বেড়াচ্ছেন। 
এম, এন, রায় ও বরোভিন নিমস্ত্রিত ।, 

চীনের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তখন খুবই জটিল । 
১৯২৪ সাল থেকে ১৯২৭ সালের মাঝামাঝি চীনে বুর্জোয়া 

বিপ্লব চলছিল । 

জাতীয় সরকারের। নেতা । লিও-চুনহাই। বিপ্লবী কৃষকরা 
তাকে হত্যা করে। সেট! ১৯২৫ সালে ঘটনা ।। 

তারপর থেকে সমগ্র চীনে জেহাদ চলেছে । চীনের বিপ্লবী 

কৃষকদের বিরুদ্ধে । । 

সামস্ত্রতান্ত্রিক জমিদার। সমর নায়ক। বড় ব্যবসাদার। 

কিয়ো-মিং-টাং সরকারের ছুর্ণীতি পরায়ণ অফিসার। গ্রামের গুণ্ডা 
বদমায়েস বোষ্ধেটে। সব এক জোট । যত পার কৃষক হত্যা কর। 

গ্রামের কৃষক ইউনিয়ন। তারা সেগুলো আক্রমণ করলো 

হছুনান, কোয়াংটাং, কোয়াংসি, হুপে। সর্বত্র হাজার হাজার কৃষক। 

তাদের নির্মম ভাবে হত্যা কর। হোল। 

চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির অষ্টা | 
প্রোফেসার লি-তা-চাও | তাকে নির্মম ভাবে মারলো । 

তারিখট। ছিল ১৯২৭ সাল ৬ই এগ্রিল। তাকে গল] টিপে মেরে 

ফেলা হয়। 

এই পরিবেশের মধ্যে; চীনে পঞ্চম কংগ্রেসের অধিবেশন: 

বসেছে। 
কমিউনিষ্ট সভ্যেরা কোন বিপ্লবী প্রোগ্রাম নিতে ভয় পেলেন। 

ভয় সমর নায়কদের । 

তার খোলাখুলি ভাবে বললেন । 

আমাদের পক্ষে কোন বিপ্লবী আন্দোলন চালু কর বর্তমানে 
সম্ভব নয়। 



এম, এন, রায় ১৮৫. 

চিউ-চিউ-পি বললেন-_-আস্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট পার্টির ধিসিস। 
আমরা মেনে নিতে পারলাম না। আমরা উহা বাতিল করলাম। 

তখন এম, এন, রায় উঠে ঠাড়ালেন। নির্ভীক কে বললেন। 

কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম কাজ হবে, সর্বহার৷ কৃষকদের সাহায্য 
করা। ধনীর স্বার্থ। আর নর্বহার। দরিদ্র কৃষকের স্বার্থ । এক 

হতে পারে না। 

বরোডিন এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এবার তিনি মুখ খুললেন । 

কমরেড চিউ-চিউ-পিকে আমি সমর্থন করি । রায়ের মত অবাস্তব! 

কমরেড চেন-টু-সিউ খুবই বিরোধীতা করেন। 
--আমরা কিছুতেই মানতে পারি না। 
তখন চীন। কমিউনিষ্টদল। রায়ের মত; সম্পৃণ অগ্রাহ্য করলেন। 

রায় অত্যন্ত ব্যথা! পেলেন। 

রায় চীনে গেছলেন ; ১৯২৬ সালের শেষের দিকে । ১৯২৭ সালের: 

জুলাই মাস পর্যস্ত ; সে দেশে ছিলেন। 

তিনি চুপ করে বসে ছিলেন ন!। 

তিনি তরুণ চীন৷ কমিউনিষ্টদের গোপনে ডাকলেন। গ্রামে গ্রামে 

ঘুরলেন। তাদের বুঝিয়ে বললেন। 

কৃষি বিপ্লবকে ত্বরান্বিত কর। গ্রাম থেকে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি 

গুলোকে খতম কর। গ্রামের জমিদার। মহাজন । আর বড়লোকের 

দল। তোমাদের শত্রু । 

কিয়ো-মিং-টাং দল সাম্রাজ্যবাদের পরিপোষক ৷ তাদের বিরুদ্ধে 

বাও । 

রায় একাই কাজ করে গেলেন। কিন্ত ফল ভাল হোল না। 

কিয়ো-মিংস্টাং দল । রায়কে ভাল চোখে দেখলো! না৷ 
চিয়াং-কাই-সেক অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হোলেন। তার! ক্ষেপে গেলেন । 

তখন কমিউনিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীরা ; কিয়ো-মিংশ্টাং এর হাতে নিষ্ঠুর: 
নির্ধাতন ভোগ করছিলেন। 



১৮৬ ' এম, এন. রায় 

অত্যাচারের কিছু কিছু সংবাদ। . গোপনভার প্রাচীর ভেদ করে, 
ভারতে প্রযেশ করলে । | 

সেই সময়কার মডার্ণ রিভিউ পত্রিক (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 

'সম্পার্দিত ) কিছু কিছু অংশ প্রকাশ করেন। 

“কমিউনিষ্ট' মাত্র এইটুকু অপরাধ । সেই অপরাধে । বিশ্ববিভালয় 

প্রাঙ্গণে ; কয্যুনিষ্ট ছাত্রদের নির্মমভাবে হত্যা করা হ্োত। 

আর সেই মৃত ছাত্রের দেহে; একট লাল পতাকা গুজে; লিখে 

দেওয়া! হোত,__“কমিউনিষ্ট? | 

রায় আগেই অনুমান করেছিলেন । এমন সব হুর্ঘটনা। । ঘটতে 

পারে। 

চীনের সমর নায়কগণ। সংবাদ.পেলেন। কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিক 

ভেলিগেশন। গ্রামে গ্রামে কৃষকদের ক্ষেপাচ্ছে। আর চারিদিকে 

তারই বড়যন্ত্র। 

তখন চীনে রক্তাক্ত সংগ্রাম চলছে। 

চারিদিকে শুধু হত্যা, হত্যা, আর হত্য।। 

আন্তর্জাতির ডেলিগেশনের নেতা | কমরেড এম; এন, রায়। 

পেটি বুর্জোয়া, কৃষক ও পলিটেরিয়েট। এই তিন শ্রেণীর মধ্যে 
“বিপ্লবের মন্ত্র ছড়াচ্ছেন! কৃষি আন্দোলন চলেছে। . 

চ্যাং-সো-লিন হুমকি দিলেন। 

কমিউনিষ্ট যড়যন্ত্র বরদাস্ত করা হবে না। কুষি আন্দোলন 

অবিলম্বে বন্ধ কর। নতুবা কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হবে। রক্তগঙ্গ! 
বইয়ে দেব। 

বামপন্থী চীন। কমিউনিষ্ট দল । অত্যন্ত ভয় পেলেন। ভাবলেন 

রুশ ডেলিগেশন। যত সর্বনাশের যূল। অতএব তাদের তাড়াও। 
নতুব! সবাইকে মরতে হবে। 

সেদিন সন্ধ্যা । 



এম, এন, রায় ৮৭ 

এম, এন, রায়, বরোডিন এবং ডেলেগেশনের দল বল। হোটেলে 
ফিরেছেন । আলাপ-আলোচনা হচ্ছে। 

হঠাৎ একদল চীনা কমিউনিষ্ট নেতা ; ঝড়ের মত হোটেলে প্রবেশ 
করলেন। তাদের চোখ-মুখ ; ভয়ে ভাবনায়; এতটুকু হয়ে গেছে। 

সবাই অত্যন্ত উত্তেজিত । 

তাদের মধ্যে একজন রূঢ় ভাবে বললেন। 

আজ রাত্রেই আপনারা চীন ছেড়ে চলে যান। আমর! 

আপনাদের চাইনা । আমাদের সর্বনাশ করতে এসেছেন । 

ডেলিগেশন অবাক। কি ব্যাপার ? 

আপনাদের জন্ক আমর! মরতে বসেছি। 

সমর নায়কেরা ক্ষেপে গেছে । 

হাজার হাজার কমিউনিষ্ট কৃষক। তাদের হত্যা আরম্ভ হয়ে 
গেছে। বীচবার পথ নেই। 

কৃষকের রক্তে গ্রাম ভেসে যাচ্ছে। 

বিন মেঘে বজ্্রাঘাত। 

রায়ের মুখে একটা কথা নেই। 

অপমানের গ্লানি, মাথায় নিয়ে; সেই রাত্রেই রুশ ডেলিগেশন 

মিশনকে চীন ছেড়ে, রাতের অন্ধকারে, পালাতে হোল। 

উপায় ছিল না। 

গভীর রাজ্জি। 

হোটেলের সামনে; তিন খান! মোটর এসে দীড়াল। হৃূর্ভেন্ত 
অন্ধকারে; চোরের মত; আন্তর্জাতিক ডেলিগেশন, মোটরে 

চেপে বসলেন। অত্যন্ত গোপনে, তাদের পালাতে হোল। 

মোটর দ্রুতবেগে ছুটলে। | মঙ্গোলিয়ার মরুভূমির ছূর্গম পথ ধরে। 
তারপর উরনগ! হয়ে মোটর এসে পৌছুল ; রাশিয়ার সীমান্তে । 

পরাজয়ের শোচনীয় গ্লানি । 



১৬৬ এম, এন. রা 

রায়ের চীনা-নীতির বিপর্যয় ঘটলে। ! 

সবাই রাশিয়ায় ফিরে এলেন। মাথ! হেট করে। 

ষ্টালিন থেকে আরম্ভ করে ; রাশিয়ার সমগ্র কমিউনিষ্ট নেতৃবৃন্দ 
দারুণ অপমানিত বোধ করলেন। 

আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট ডেলিগেশন। ব্যর্থ হয়ে চীন থেকে 

ফিরে এল। রায়ের জনপ্রিয়তা। রাশিয়ার অনেক ক্ষুন্ন হয়েছে। 

সবাই রায়কে দোষ দিচ্ছে। রায় ভাবছেন। 

সবাই আমাকে ভূল বুঝলে! । 
কেন ভার পরাজয় হোল। তা সবাইকে জানাতে হবে। তাই 

একখান। বই লিখতে বসলেন । 

বইখানার নাম 11 6৯061161006 10 017109, 

সেই সময় আমেরিকা থেকে তিনি একখান! চিঠি পেলেন। 
চিঠিখানা লিখেছেন। ই্রান্*ফোর্ড বিশ্ববিদ্ভালয়ের ইতিহাসের 

অধ্যাপক । রবার্ট সি নর্থ। 

কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিক ডেলিগেশন মিশন। কেন চীনে ব্যর্থ 

হোল ? আপনার কি মত। জানালে বাধিত হৰ। 

রায় ততাকে সব কথা খুলে লিখলেন । 

তারপর রায় সংবাদ পেলেন। ট্রান্-ফোর্ড বিশ্ববিষ্ভালয়। নর্থকে 
চীনে পাঠিয়েছেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জগ্য । 

এই ঘটনার পর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। রায়ের হাতে 
একট! প্রবন্ধ এল। 

অধ্যাপক রবার্ট, সি, নর্থ সেটি লিখেছেন। 

সৈম্তদলের মধ্যে ভূমিহীন কৃষক ছিলেন৷ রায় তাদের বিপ্লবের 
সামিল করতে চেয়েছিেলেন। আর বরোডিন চাইছিলেন। চীনের 

সমর নায়কদের সঙ্গে একটা আপোষ আর আঙীত। রায় ত। মেনে 
নেননি। তাই শেষ পর্যস্ত তাকে পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে, ফিরে যেতে 
কোল। 



এম, এম, রায় ১৮৯ 

রায় অধ্যাপক নর্থকে একট মূল্যবান বই পাঠালেন। বইখানি 
মক্কৌ থেকে প্রকাশিত।. সেটি একখানি সরকারী দলিল। 

বইখানি ১৯৩২ সালে প্রকাশিত হয়। রায় তখন কমিউনিষ্ট 
ইণ্টারন্যাশনালের সদস্য ছিলেন না । লেখকের নাম কমরেড মিফ্। 

711 লিখেছেন,-- 
[6 আ%5 1২০ 100 28০ 00৩ ০০০ 0010359 19215 

101 605 £1156 6005 ৩ 152] 15511110150 010%110915 ০01 615৪ 

€910195 19,121705 01908. 51012 [০০ 0116 19160 115510 

101 015 11156 0019 2. 00101051019 01002176001 1091509200 

0 1116 20091010126, 1২০৮ 28৮৪ 117 50105 011110696 

0210 002 50061151006 01 70:19 73015116519], 

বায় অর্ধ প্রথম তরুণ চীনা কমিউনিষ্ট পার্টিকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন । 
চীনে যেসব ঘটন। ঘটছে তা লেনিনের কাজের পূর্বাভাষ। রায়ের 

নিকট থেকে, পার্টি প্রথম দেখতে পেলেন। আন্দোলনের সঠিক 

ও সুচিষ্তিত ছবি | বিশ্ব বলশেভিক সম্বন্ধে রায়ের অভিজ্ঞতা! ; 

চীনের তরুণ কমিউনিষ্ট পাটিকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন । 
শুধু তাই নয়। ৃ 

চীনের পঞ্চম কংগ্রেস পার্টির সদস্য । চিউ-চিউ-পি চাইনিজ 

রেভোলিউসন' নামে একখানা বই লেখেন। নর্থকে সে বইখান। 

ও রায় পাঠিয়ে দিলেন। তাতে চিউ-চিউ-পি বরোডিনের দোষ 
'দেখিয়ে দিয়েছিলেন । 

অধ্যাপক নর্থের প্রবন্ধে ছিল। 

ই্রালিন চীনা বিপর্যয়ের জন্তা একটা “ক্কেপ গোট” খু'ঁজছিলেন। 

হঠাৎ কার ঘাড়ে দোষ চাপাবেন 1? তাই ভাবছিলেন। রায় হোলেন 

সেই 9০97৩ £০৪%. 

১৯২৭ সালে চীনে রায়ের পরাভব হোল । রায় দারুণ গ্লানি 

ও মনোবেদনা নিয়ে মক্ষোতে ফিরে এলেন । 



১৪৩ | গর, এগ, রায় 

মন্ষৌ ফিরে এসে রায় দেখলেন। ্টালিন পন্থী ও টু টক্িপন্থীদের 
মধ্যে সংগ্রাম শুর হয়ে গেছে। সে সংগ্রাম। ক্ষমতা দখলের, 
সংগ্রাম । ক্ষমতা সংরক্ষণের সংগ্রাম । 

রায় দেখলেন। 
লাল সাম্প্রদায়িকতা শুরু হয়ে গেছে । লেনিনের অন্তরঙ্গ সহ- 

কমী'। তাদের বিপ্লবের শক্র আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। তারপর' 
নির্মমভাবে হত্য। কর! হচ্ছে । অবস্ঠ বিচারের প্রহদন করে। 

রায় ষ্টালিনকে একখানা চিঠি লিখলেন। নীতি ও আদর্শের 
জন্য সংগ্রাম হবে। শক্তি সংগ্রহের জন্য নয়। ইহা অযৌক্তিক, 

ক্ষতিকর ও বিপ্লব-বিরোধী । 

টালিন সেট! ভাল চোখে দেখলেন না॥। তারপর চীনে ডেলি- 

গেশান মিশনের অপমান । ্রালিন ভূলতে পারছিলেন না। ষ্টালিন 
রায়ের বিরুছে গেলেন। রায় অবাঞ্থিত। তাড়াতে চাইলেন। 

জহরলালের সঙ্গে সাক্ষাৎকার । | 
এইভাবে কয়েকট। মাস কেটে গেল । . 

১৯২৭ সাল, নভেম্বর মাস। 

এক শীতের সকাল। ডাক পিয়ন চিঠি দিয়ে গেল। বন্থু 
চিঠি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছে। 

চিঠি খুলতে খুলতে 7 একখান! চিঠি ॥ রায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে! |. 
চিঠি লিখেছেন। ভারতের কংগ্রেসী নেত1। জহরলাল নেহেরু । 
কয়েক দিনের জন্য রাশিয়ায় যাচ্ছি। আপনার সঙ্গে দেখ। 

করতে ইচ্ছ। করি। 

রায় খুসী হয়ে উত্তর দিলেন। 
আপনার সঙ্গে দেখা হলে আমিও আনন্দিত হব। 

ছুই বিপ্লবীতে মিলন হোল । 
ভারতীয় প্রথায় রায় অভ্যর্থনা করলেন,-স্নমস্কার । 

পণ্ডিত জী হাসতে লাগলেন। 



এখ, প্রন, ঝা ই৯,, 

তারপর হৃঘণ্ট। ধরে উদ্তয়ে আলাপ হোল। ভারতের ম্বাধীনত। 

ও সমাজবাদ নিয়ে। 

যাবার সময় নেহেরু বললেন। 

অনেক আশ। আর কৌতুহল নিয়ে ; আমি আপনার সঙ্গে দেখ 
করতে এসেছিলাম | আমি নিরাশ হই নি। আমি আনন্দিত। 

অনেক দিন পর। 

আনন্দ বাজার পত্রিকায় একট চিঠি বার হয়। সেটা এম, এন, 
রায় সম্বন্ধে জহরলালের লেখ! । তারিখট। ছিল ১৯৩৩ সালের ২*শে. 
অক্টোবর । 

নেহেরু লিখেছেন ! 

১৯২৭ সালে, নভেম্বর মাসে মক্ষৌতে মানবেন্দ্র নাথ রায়ের" 

সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ইতিপূর্বে তার সম্বন্ধে আমি অনেক 
কথাই শুনে ছিলাম । 

ভারতের সমস্থা সম্পর্কে তার সুলিখিত যন পড়ে ছিলাম। 

স্থতরাং অনেক আশা ও কৌতুহল নিয়ে, আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ, 
করি। আমি নিরাশ হই নি। 

দৈর্ধে পুর্ণ চার হাত। ন্ুগঠিত দেহ। মানকেন্দ্র নাথ যেন, 
ভারতীয় মনুষ্যত্বের এক ন্ুম্দর বিকাশ যুতি | 

তাঁর বুদ্ধি যেমন তীক্ষ, তেমনি সজাগ | মাত্র কয়েক মিনিটের, 
আলাপে আমি অসাধারণ ক্ষমতায় মুগ্ধ হলাম । 

জীবনের পরিস্থিতি, অর্থনীতি, এবং রাষ্ট্র-নীতিতে ভিনি মার্কস" 

বাদে পূর্ণ বিশ্বামী। একান্ত বিশ্বাসের সঙ্গে, সেই বিশ্বাসকে নিজে 

আকড়ে ধরে আছেন । 

নিজের বুদ্ধিমত্তার উপর তার আস্থা আছে। নিথিচারে অন্ধের 

মত তিনি কাহারও মতাম্করণ করেনন। । 

ালিনের দলের ইউনিয়নের কার্ধপন্থ। ও নীতি নিয়ে মতভেদ হয় ।. 
তাই মানবেজ্জ্র নাথকে রাশিয়৷ পরিত্যাগ করতে হয়। 



১৯২ এম. এন, রায় 

কমিউনিষ্ট পার্টি থেকে 
এম, এন, রায় বিতাড়িত। 

১৯২৮ সাল। 

আস্তজণাতিক কমিউনিষ্ট ইণ্টার স্যাশনাল। 
কার্ধকরী সমিতির নবম পার্টি মিটিং মক্কৌতে বসেছে। সভ৷ 

জমজম করছে। ্ 
রায়ের বিচার হবে। 

চীন-ডেলিগেশনের ব্যর্থতার জন্য দায়ী কে? 

সেই সময় রায় গুরুতর গীডিত। প্রায় মাসাবধি টাইফয়েড 

রোগে আক্রান্ত । উথান-শক্তি রোহিত। প্রায় সংজ্ঞাশন্য অবস্থা । 

রায়ের অনুপস্থিতির সুযোগ নেওয়া হোল। রায় আত্মপক্ষ 

সমর্থন করতে পারলেন না । 

সেই সভায় ইউজেন ভর্গা। একজন কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য ৷ 

রায়কে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে বক্তৃতা দ্রিলেন। তার জিভের 

বিষ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো ৷ 

রায় ভয়ঙ্কর উগ্রপস্থী। কৌশল বজিত। তার আপোষ-হীন 

মনোবৃত্তির জন্য ; রাশিয়ার মাথ। হেট হয়েছে। বিশ্বের দরবারে 

রাশিয়া, ছোট হয়েছে। | 

এবার উঠে দ্াড়ালেন। আর একজন পার্টি”সদস্ত । তারনাম 

-কমরেড কুসিনেন। কুমিনেন বললেন,-- 

১৯২০ সালে? কলোনি বিলোপ সাধনের জগ্ রায় বলেছিলেন 

এককথ।। আর সেই একই মানুষ। ১৯২৭ সালের সেপ্টেম্বর 
মাসে; ভারতে সাম্রাজ্য বিলোপ সাধন ব্যাপারে বললেন, সম্পুর্ণ 

“বিপরীত কথা । উহা নিঃসন্দেহে যুক্তিহ্থীন। . 

রায়ের ভারত সম্বন্ধে নীতি হোল। 
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ভারতে উপনিবেশ উৎখাতের জন্ত পরাধানতার অবস্থ। থেকে 
ডোমিনিক্পন ষ্টেটামে পৌগুবার পবধকে মেনে নিতে হবে। ভারতীর 
বুজ্জোয়াদের শক্তিণালী প্রতিযোগী করে নীচে ফেলে রাখার পরিবর্তে, 
তাদের দেখের আধিক অগ্রগঠির অংশীদার করে নিতে হবে। 

তাদের পেছনে সাম্রাঞ্জবাদীর আধিক সাহাষ্য থাকতে পারে । 

. একটা অনঅগ্রদর কৃষি প্রধান উপনিবেশ থেকে ভারতকে আধুনিক 

শিল্প সমৃন্ধ দেশ করতে হবেসে স্বাধীন জাতি সমূহের মধ্যে 

বুটশ কম্নওয়েলথের সভ্য হবে ॥ 

কমরেড কুসিনেন টেবিল চাপড়ে নাটকীয় ভঙ্গীতে বললেন । 

রায়ের চীনা-নীতি আর ভারত-নীতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও বিপরীত্র। 
উদ্দেগ্য গ্রণোপিত। সামঞ্ন্ত হীন। কোন মতে সমর্থন করা যায় না। 

অতএব কমরেড এম; এন, রায়। চীন! বিপর্যয়ের জন্ত সম্পুণ 

ভাবে দায়ী। রায়ের কোন কু-মতলব ছিল। 

পাটির সৰ প্রবীণ নেতাদের; ষ্টালিন কৌশলে হাত করেছেন। 

শক্তি সংগ্রহের খেল! চলছে। অগ্রয়োজনীয় কমরেডদের বিদায় 
দেওয়। হচ্ছে। কোন নীতি ব1 যুক্তির বালাই নেই। মারি অরি 
পারি যে কৌশলে । ও 



১৯৪ এষ, এন. রায় 

দলের শক্তিশালী প্রতিপক্ষ । প্রত্যেকঞ্চে ছলে-বলে ও কৌশলে, 
বহিদ্ৃত করা হচ্ছে। কারও সম্মান হানি করা হচ্ছে। কাকে হত্যা 
কর হুচ্ছে। সেই নীতি অনুসারে, ১৯২৭ সালের অক্টোবর মাসে, 
ধ্রটস্কি ও জিনোভিফ কে পার্টি থেকে বিদায় দেওয়া হোল। 

লিন সর্বশক্তিমান । 

রায়ের পক্ষে কথ। বলবেন কে? কেউ সাহস পেলেন না। 

রায়কে পার্টি থেকে বিন! প্রতিবাদে বহিষ্কৃত কর। হোল । তাকে 
চোরের মত রাশিয়া! থেকে পালাতে হোল । 

সম্মানের শীর্ষ থেকে; একেবারে রাস্তার নর্ঘামায়। গুহকোণ' 

থেকে আবর্জনা ভূপে। প্রাসাদ থেকে অন্ধ কৃপে। 
ক্রেমলিন প্রাসাদ। বড় বড় নেতাদের ছবি টাঙ্গান। বিরাট 

বিরাট ছবি। 

লেনিন, ট্রটক্ষি, ্টালিন, এম, এন, রায়। কোন নেতাই বাদ 

নেই। ক্রেমলিন প্রাসাদের করিডোরে। ঢুকলেই চোখে পড়বে ; 
থরে থরে ছবি সাজান। 

ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার মাত্র ক'ঘণ্টা পর। রায়ের ছবি নামিয়ে, 
নেওয়! হোল। 

ভারপর আরস্ত হোল। রায়ের প্রতি হুর্বব্যহার। 
রায় রোগ শয্যায় শুয়ে আছেন। 
নাস” বললেন,স্ডাক্তারকে ফোন কফরলাম। তিনি আলতে 

চাইছেন না। | 

. রায় তখনই বুঝলেন। রাশিয়ার চেক! পুলিশের ভয়। কোন, 
ভাক্তার আসতে সাহস পাচ্ছে না। তিনি এখন অবাঞ্ছিত। 

প্রকাস্তে সবাই রায়কে ত্যাগ করেছে! 
রায়ের কয়েকজন বিশ্বস্ত রুশ বন্ধু ছিলেন'। 

তার প্রভাবশালী ও বন্ধু বংসল। 

ভারা অত্যন্ত গোপনে রায়ের সঙ্গে দেখা করলেন। 



এষ, এব, বাসি ১5৬ 

কমরেড রায়। আপনাকে রাশিয়া ছাড়তে ইবে। অবিলছে 
পালাতে হবে। নতুবা আপনার জীবন বিপক্ন। 

কোথায় যাব? 

আমর! বালিনের বন্ধুদের সঙ্গে বদ্দোবস্থ করেছি। সেখানে 
গোপন নামে আপনি যাবেন। সব ঠিক আছে। যাতে সন্দেহ 
না করে; চেকা পুলিশ । তার ব্যবস্থা করেছি। 

তার পরদিন বিকেল। | 

একখান। আম্বুলেন্দ এসে দাড়াল। গীড়িত, দূর্বল ও অশক্ত 
রায়। একখানা ষ্ট্রেচারে স্তাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হোল। রুগী 

যাচ্ছে। 

চেক পুলিশ কোন সন্দেহ বা আপত্তি করলো ন৷। 

কৌশলে, পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে রায়কে রুশ সীমান্ত 
পার করে দেওয়া হোল। 

রায় অতি কষ্টে জার্মানীতে পৌছুলেন। 
জার্মানীর কমিউনিষ্ট বন্ধুরা। রায়কে বার্সিন নিয়ে গেলেন । 

সেখানে ভাল চিকিৎসার বন্দোবস্ত হোল। ধারে ধীরে রায় সম্পুণ 
নিরাময় হোলেন। আবার সবল ও লুস্থ মান্ুষ। 

কোমিনটার্ণের ৬ষ্ঠ কগ্রেস £ 

১৯২৮ সালের মাঝা মাঝি। 
রায় জার্মানীতে চলে এসেছেন। 
শুনলেন, জুলাই-সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে কোমিনটার্পের ৬ষ্ঠ 

কংগ্রেসের অধিবেশন ৷ মক্কৌতে বসবে । 

তখন ্ালিন রাশিয়ার সবময় বর্তা। তার বিরুদ্ধে কথ। 

বলার, কারও সাহস নেই। 
সবাই ভীত! প্রাণ ভয়ে অস্থির। 



১৯৬ এম+ এন* রায় 

রায়ের এক পুরাতন বন্ধু। গোপনে খবর দিলেন। 

৬ষ্ট কংগ্রেস । খোলাখুলি ভাবে নতুন প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। 
সে প্রস্তাব বুর্জোয়াদের অনুকূলে । আপনার চীনা-নীতি পরিত্যক্ত । 

কংগ্রেস আরও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । কোন বিরোধী মত সঙ 

করা হবে না। নির্মম ভাবে দমন করা হবে। 

কমিউনিষ্ট বন্ধুটি আরও খবর দিলেন। 
১৯২৬ সালে যে নীতির জন্য আপনি প্রশংসা পেয়েছিলেন; 

১৯২৮ সালে সেই একই নীতির জন্য আপনি প্রকাশ্যে ধিক্কত 

হয়েছেন। 

ইহা অদৃষ্টের পরিহাস বইত নয়। 
রায় ভাবতে বসলেন। 

আজ বিশ্বের দু্দিন। কার্শমার্কসের স্বপ্রের বুঝি মৃত্যু ঘটবে? 
[05900 ০01 ৪ 06521 ! না, তা হতে দেব না।। 

রায় কলম ধরলেন। 

ফু 

লিখলেন, ক্ষুরধার. প্রবন্ধ। ১৯২৯ সালে তা প্রকাশ করলেন। 

নাম দিলেন। 01519 10 00101016910, 

ধারাবাহিক ভাবে লিখছেন। প্রকাশ হচ্ছে পার্টির কাগজে । 
হঠাৎ ট্রালিনের দুষ্টিভে পড়লো। তিনি জোর করে রায়ের সব 
লেখা বন্ধ করে দিলেন। পার্টির কোন কাগন্জে রায়ের লেখ! 

আর ছাপ! হবে না। 

রায় অঙহায়। 

কিন্ধ সভার জীবনে নৈরাশ্ত আর পরাভব বলে কিছু নেই। 

একাই কলম চালিয়ে গেলেন। অসছায় অবস্থা। একাকী 

স্বীয় মত। জোরের সঙ্গে প্রচার করে যেতে লাগলেন। 

রায় জার্মানীতে বসে কয়েকখান৷ মুল্যবান পুস্তক িখলেন। 

ভার মধো।. 



এম, এন, রায় ১৯৭ 
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অতি মুল্যবান রচনা । পাণ্ডিত্য পুণ পুস্তক । বইখানি সে 
যুগে শিহরণ স্থষ্টি করেছিল। রুশ সরকার তার প্রচার বন্ধ করেন ।। 

চীনের ব্যাপারে অনেকে রায়কে ভুল বুঝেছেন। 

ভারতবর্ষে ফিরে আসার পর। রায় মাঝে মাঝে প্রেস কন্ফারেন্স 
ডাকতেন। বহু সাংবার্দিক জানতে চাইতেন। কেন আপনি 

কমিউনিষ্ট পাটি” ছাড়লেন? 

একদিন উত্তর পাড়ায়; অমর চ্যাটার্জর বাড়ীতে এই কথাই 
উঠলে! । 

কথা প্রসঙ্গে রায় বললেন । 
অমরদা, চীনের ব্যাপারে ; সবাই আমাকে তুল বুঝলে! । 

অমর চ্যাটাজাী হাসতে হাসতে বললেন। 

আচ্ছা, ভেতরের ব্যাপারটা কি? 

রায় গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন। 

আমি চীনে কি করতে চেয়েছিলাম । তার ইতিহাস শুনুন । 

সব বুঝতে পারবেন । 

১৯২২ সাল থেকে; চীনের রাজ-নৈতিক অবস্থা ; চীনের 

বিপ্লবী আন্দোলন; এ সবের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। 

চীনের কিয়ো-মিং-টাং দল। সান-ইয়াৎ সেন প্রতিষ্ঠা করেন। 

পুরাতন রাজ-নৈতিক দল। চীনের অধিক সংখ্যক ধনী-ভূ-স্বামী। 
সমরনায়ক আর বুর্জোয়া। এই দলে এসে যোগ দেন। 

১৯২* সালে চীনে কমিউনিষ্ট পার্টি গঠিত হয়। অত্ন্ত 

গোপনে তার কাঙ্জ আরস্তভ করেন। তাদের সাম্য সংখ্যা তখন 

মাত্র ৯৫৩ জন। 



টি এক, এম, ঘার 

কিয়ো'ঙগিংস্টাং দল প্রথম থেকেই কমিউনিই পার্টিকে পছন্দ 
করতেন না। 

১৯২৪ সালে; সান-ইয়াৎ-মেন কান্টনে কতকগুলে। ব্তৃতা 
দেন। তাতে চীন। বিপ্লৰের তিনটি নীতি ঘোষণা করেন । 

মিন্-স্থ। মিন্-চুয়ান। মিন্-সেং। 
তার মানে হোল । 

জনগণের জাতীয়তা, জন-গণের সার্বভৌমত্ব, জন-গণের জীবন- 
যাত্রা। : 

সান-ইয়াৎ-সেনের এই বৈপ্লবিক ডাকে; বনু কৃষক আকষ্ট 
হলেও ; তার! কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন। পার্টির সভ্য সংখ্য। 
বাড়তে থাকে । এটাই চীন! কমিউনিষ্ট পার্টির গোড়ার কথা৷ 

কিন্তু হুঃখের কথা । 

১৯২৫ সালে প্রতিক্রিয়াশীল কিয়ো-মিং-টাং দল। চীন! 

কমিউনিষ্ট) বিশেষ কৃষকদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালায়। 

হাজার হাজার কৃষককে নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়। গ্রামে 

গ্রামে হত্যার তাগডব লীলা চলতে থাকে । রক্তের নদী নাল! বয়ে 

যায়। তার ইঙ্গিত আগেই করেছি। 

বিপ্লবের চাক পেছিয়ে গেল | সব অন্ধকার ! 
১৯২৬ সালের শেষের দিকে । আমাকে রুশ ডেলিগেশনের 

প্রধান করে; চীনে পাঠান হোল। 
আমি কমিউন্ ইণ্টার ন্তাশনালের কাছে; আমার বক্তব্য 

রাখলাম। পাটি তা সমর্থন করলেন। 

তখন চীন বিপ্লবের খুব দুর্গিন। 

আমার সে সময়কার অভিজ্ঞত।,--81য €১0051161005 110 01310 

নামক পুষ্তকে লিখেছি। ূ 

চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির নেতারা, কষি-বিপ্লবকে রূপায়িত করতে 

ওয় পেলেন। 



এম, এন* যায় | ১৯৪ 

এই সব বুঝে; আমি চীনা কমিটনিষ্ট পার্টিকে একটা পরিকল্পুন। 
দিলাম । 

উহ্ান সরকারের মধ্যে ; কিছু সংখ্যক কমিউনিষ্ট সাস্য ছিলেন ।. 

আমি ভাদের বল্লাম)--আপনার। কৃষি বিপ্লব আরম্ভ করুন। 

কিন্ত আমার. কমিউনিষ্ট বন্ধুরা ! তাও গ্রহণ করলেন না। বাধ 
দিলেন। সবাই অন্ধ। কেউ দেখতে পেলেন না। 

আমি তখন উহান সরকারের কৃষি মন্ত্রী; টাংপিংসানকে 

বোঝালাম । বললাম,--গ্রাম্য কৃষক-ইউনিয়ন গুলোকে ক্ষমতা 

দিন। গ্রামে গ্রামে গড়ে উঠূক। গ্রাম্য সোভিয়েট। তারাই হবে 

লাল-ফৌছ। 
কিছুই করতে পারলাম না। সবাই বাধা দিলেন। 

আমার মনে হোল। 

চীনের কিয়ো-মিং-টাং আর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। এক 

খাঁচার পাখী। 

আমি ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলাম। 

কিন্ত মাওসে-তুং দেখতে পেলেন। তিনি পথ ভূল করলেন না। 

তিনি এগিয়ে এলেন। 

১৯২৭ সাল। তখন তিনি ফেডারেশন অব কৃষ্ ইউনিয়নের 

চেয়ারম্যান । 

তিনি দেখলেন। 

কষক ও শ্রমিককে রক্ষা করতে হলে; লাল-ফৌজ গড়তে 

হুবে। রক্তের বদলে রক্ত চাই। ভয় পেলে চলবে না। 

১৯২৮ সালের এপ্রিল মাস। 
মাও-সে-তুং লাল-ফৌন্জ গড়লেন। অন্তরঙ্গ বিশ্বস্ত বন্ধু চু-তে। 

তাকে বললেন,-তুমি হবে, লাল-ফৌজের জেনারেল । 

মাও-সে-তৃং নিজে হলেন। রাজনৈতিক নেতা। চিং"কিন-সানে 

হলে! তাদের প্রধান কার্ালয়। 



৪৬ এম. এন, রাস 

বিগ্লুবী কৃষক চু-তের দলে যোগ দিলেন। সংখ্যায় ছু'হাজার। 
জাল-ফৌজ গ্রামে গ্রামে ঘুরলেন। বনু ধনী জমিদারের জমি 

দখল করলেন। ভূমিহীন চাবী। তাঁদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন, 
সেই সব জমি। 

তবু চীনের জনগণ, লাল-ফৌন্রকে ভূল বুঝলো। গ্রামের মানুষ 
ভাদের সমর্থন করলো! না। তারা বললেন,--লাল-ফৌজ হোল। 
একদল বোগ্েটে । লুট পাট করাই তাদের পেশ! । মাও দমলেন না। 

লাল-ফৌজের না আছে অস্ত্র। না আছে অর্থ। তারপর 

চীনের প্রচণ্ড শীত। লাল-ফৌজ বরফে জমে যাচ্ছে। সে এক 
ছুর্দিন। 

ছুধর্ধ জাতীয়তাবাদী সমর নায়ক। চ্যাং-সো-লিন। অমিত 

বিক্রমে আক্রমণ করলো। লাল-ফৌজ ঠ্াড়াতে পারলো না 
পিপড়ের মত মরতে লাগলো! । তবু তাদের মনোবল অটুট । 

বিপ্লবকে ধংস করা গেল না। 

এক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে গেল। 

কিয়াং-সি প্রদেশ । রাতের অন্ধকার। দুর্যোগ রাত্রি। লাল-ফৌজ- 

অতকিতে আক্রমণ করলো; কিয়ো-মিং-টাং সৈগ্ভদলকে | 

রাত্রে প্রচণ্ড বরফ পড়ছে। জাতীয় সরকারের সৈম্তদল ৷ 
শিবিরে আরাম করছিল। 

অতকিতে আক্রমণ । 

লাল ফৌজেন্স না আছে অন্ত্র। না আছে রণ-সম্ভার। সম্বল, 

গাছের ডাল। আর পাথর। আর সম্বল অটুট মনোবল-_ 
ইন্কলাব জীন্দাবাদ। 

14026 1155 1২5৮০101102, 

জাতীয় সৈচ্ভদল। হুত-চকিত। আশ্চর্য! তাদের পরাজয় 
ঘটলো! সবাই পালাল রাতের অন্ধকারে !! 



এম, এন' রায় ই ১. 

লাল-ফৌজ হূর্দধাম জল-স্রোতের মত এগিয়ে গেল। সে প্রলয় 
জল-তরঙ্গ রোধ করা গেল না। সব ভাসিয়ে নিয়ে গেল। 

হোনান, হিউনান প্রদেশ। লাল-ফৌজ্জ অধিকার করলো । 

শক্ত ঘাটি বাধলো৷। বিপ্লবের চাকা ঘুরে গেল। 
মাও-সে-তুঁং ক্ষমতায় বসলেন । 

এদিকে কি মজা হোল শুনুন। 

১৯২৮ সালের শেষের দিকে। চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির ৬ষ্ 
২গ্রেস বসেছে। মস্কো শহরে। কমিউনিষ্ট পার্টির নেআরা, সেই 

সভায় লাল-ফৌজের ; প্রকাশ্টে তীব্র নিন্দা করলেন। 

মাও-সে-তুং তা গ্রাহ্থ করলেন না। 

তাকে চীনা সোভিয়েট গভণমেন্টের প্রধান বলে ঘোষণ! করা 

হোল। 

১৯৩৭ সালের মে মাসে; মাও-সে-তুং চীনা-সোভিয়েট সরকারের 
নীতি ঘোষণা করলেন,--সর্বনিয় সময়োপযোগী দাবী । 
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আমর] গণ-তান্ত্রিক সাধারণতস্ত্রে মধ্য দিয়ে ধাপে ধাপে 

সমাজ-তন্ত্রে পৌছুবার পক্ষপাতী । 

এইবার রায় বললেন। 

আমি চীনে এই পথে যেতে চেয়েছিলাম। আমি রাতারাতি 
আকাশে ঘর বীধতে চাইনি। বিপ্লবকে ভুল পথ থেকে $, ঠিক পথে 
নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম । এখন বলুন। কি আমার অপরাধ? 

অমরদ। মান মুখে ধললেন। 

যে সবার আগে দেখতে পায়; তাকেই লোকে ভুল বোঝে। 

ভুলে গেলে;-_-কমলে কামিনী গল্পটা । শ্রীমন্তকে মশানে যেভে 

হয়নি ! | 



এলেন গটস্ চকু ২ 

১৯২৫ সাল বালিন। 

জার্মান পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে; গোপন পথে রান 
সবাওয়া আমা করেন। জামানী তার প্রিয় কমক্ষেত্র। 

জার্মানীতে কমিউনিষ্ট পার্টির এক সভা! হবে। রায় গোপনে 

যোগ দিয়েছেন । বন বিপ্লবীর সমাবেশ । 

রায় সেই সভায় মার্কসবাদের ওপর বক্তৃতা দেবেন। 
পার্টি সদস্যরা অনেকেই উপস্থিত । যথারীতি বক্তৃতা চলছে । 
রায় ব্তৃতা দেবার সময়, রোজই লক্ষ্য করেন। একটি মেয়েকে । 

মেয়েটি প্রত্যহ ঠিক সময়ে সভায় উপস্থিত থাকেন। 

আর অত্যন্ত মনোযোগ ও নিষ্ঠার সঙ্গে; রায়ের বক্তৃতার 
প্রতিটি কথা; সর্টহাাণ্ডে নোট নেন। 

তারপর রায়ের বক্তৃতার পুরো রিপোর্ট; সুন্দর করে টাইপ 

করেন। পরে সেই টাইপ-কপি পার্টির নেতা ব্রাগ্ডালারের হাতে 
পৌছে দেন। | 

এমনি একটা টাইপ রিপোর্ট । রায়ের হাতে .এল। রায় গড়ে 

দেখলেন। তার বক্তৃতার .নিভূ্ল রিপোর্ট। সুন্দর সাদ! কাগজে, 

চমতকার করে টাইপ কর! হয়েছে । 

রায় মুগ্ধ হোলেন।. বক্তৃতার রিপোর্টগুলি পেয়ে । মেয়েটি 
রায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো । 

সুন্দর চেহারা । স্থাস্থবতী; বুদ্ধির দীঞ্চিতে সথজ্জল। 
একদিন বক্তৃতার পর। মেয়েটির সর্টহাণ্ড রিপোর্ট ও নির্ভুল 

'টাইপের রায় প্রশংসা করলেন। 

মেয়েটি হাসি মুখে দাড়িয়ে রইল। 
পরে কমরেড নিউম্যানের কাছ থেকে, মেয়েটির সব খবর নিলেন। 

কমরেড নিউ-ম্যান বললেন। 
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মেয়েটির লাম, এলেন গটস্চকৃ। এর বাবা আমেরিকান। ম! 
কার্মান। এর জন্ম হয় ফরাসী দেশে। বাল্যকাল ফরাসী দেশেই 

কেটেছে। 

নিউম্যান আরও বললেন। 

এলেন জার্মানীতে পড়াশুনা! করেন। বালিন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের 

স্বাতক। আমাদের পাটির, একজন উৎসাহী কর্মী । 
রায় সৰ শুনলেন । 

আস্তে আস্তে মেয়েটির সঙ্গে আলাপ হোল। মার্কসীয় দর্শনের 

প্রতি মেয়েটির অবিচলিত নিষ্ঠা । 
উভয় উভয়কে বুঝতে চেষ্টা করলেন। 

রায় তার লেখা; কতকগুপি বই আর প্রবন্ধ; এলেনকে 

পড়তে দিলেন। 
বইগুলি পেয়ে, এলেনের খুব আনন্দ। মনে মনে গর্ব 

অন্থুভব করলেন। রায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন । 

বাড়ী ফিরেই; চায়ের টেবিলে বসে; এলেন পড়তে আরস্ত 

করলেন। সামনে ধুমায়িত চা! ৃ 

কিছুক্ষণ পরে এলেনের মা উপস্থিত। দেখলেন চা ঠাণ্ড। হয়ে 
পড়ে আছে। মেয়ের সেদিকে দৃষ্টি নেই। কি একখানা বই 
পড়ছে। চোখে জ্বস্ত মনোযোগ । 

মা এসে অন্ুযোগের সরে বললেন । | 

কিরে? চা যে ঠাণগ্। জল হয়ে গেল । এই প্রচণ্ড শীত। আর 

তুই পড়ছিস্। কি বই ওটা? 

মা, এই প্রবন্ধগুলি। কমরেড এম, এন, রায়ের লেখা। 

মার্কসীয় দর্শন। সহজ ও সুন্দর ভাবে বুবিয়েছেন। একটা 

পাচ বছরের মেয়ে পর্যন্ত বুঝতে পারবে । 

কমরেড এম, এন, রায় আবাঁর কে! 



২৪ এম" এন রায় 

তিনি একজন ভারতীয় বিপ্লবী। ইনি মেক্সিকোতে কমিউনিষ্ট 
পাটি প্রতিষিত করেছিলেন । তার কাজে দেখে। লেনিন পর্যন্ত 
সুর্ষ ছন। লেনিন তাকে রাশিয়ায় নিয়ে এসেছেন। এখন তিনি 

একজন, বিখ্যাত কমিউনিষ্ট নেতা । 

তাই নাকি রে? 

হা। মা, মহা-পণ্ডিত লোক। নর্বহার। বঞ্চিত মানুষের দর্দি 
বন্ধু! একটা বিরাট মান্ুষ। বনু ভাষ। জানেন। জার্মান ভাষায় 

স্থপগ্ডিত। 

মা আশ্চর্য হোলেন। 

একদিন সকালে রায়ের হোটেলে, এলেন এদে হাজির। রায় 

তখন জামঁনীতে অজ্ঞাত বাস করছেন । 

_. এলেনকে দেখে খুশী হোলেন। হেসে রায় বললেন,--আমি 
এখন লুকিয়ে বেড়াচ্ছি। জাপান সরকার সংবাদ পেলে, আমাকে 

বন্দী করবে। 

তাই বলে কোন বাধা; আমাদের মানলে চলবে না । আমাদের 

ব্রত বিশ্বে কমিউনিজম প্রচার। 

বিশ্বের সর্বহারা বঞ্চিতের মুখে, হাসি ফোটাতে হবে। তাদের 
আথিক মুক্তি এনে দিতে হবে। সর্ব বন্ধন ভয় ছি করতে হবে। 

মানুষই আমাদের ভগবান। 

এলেন রায়ের কথা শুনে যুগ্ধ। 

তিনি রায়ের মধ্যে খুঁজে পেলেন। সেই আদর্শ মানুষটিকে । 
ষাকে তার তৃধিত অন্তর নিরস্তর চাইছিলো! । 

এলেন ভাবলেন। . 

কথায় কি আত্মীয়তার স্ুর। ব্যবহার কি মিষ্ট। পাণ্ডিত্যে 

অপরাজেয়। অথচ কি নিরভিমানী! জেনিনের সেহের পাত্র । 

আশ্চর্য লাগে। 
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তার কয়েক দিন পরের কথা । 

হঠাৎ এলেন এসে উপস্থিত । 
চোখ মুখ শুকনো । কি যেন সমস্ত রাত ভেষেছেন। রাতে 

প্বুম হয়নি। রায়ের স্বামনের চেয়ারটায় বসেই বললেন, _- | 

আমাকে আপনার কর্মের সাথা করে নিন। কণে অন্ুনয়ের নর | 
রায় আশ্চর্য | 

পারবে তুমি? পারবে আমার সঙ্গে ভারতে কাজ করতে । 

ভারত হবে। আমার ভবিষ্যৎ কর্ম-ক্ষেত্র। সব ত্যাগ করতে হবে। 

দুঃখ, দারিদ্র হবে তোমার নিত্য সাথী। পারবে ? 

এলেন সংকল্পে অবিচলিত । 

পারবে? । 

রায় এলেনের মুখের দিকে তাকালেন । ভাল করে দেখলেন। 

সে মুখ। যেন দেখতে পেলেন। তার অন্তরের ছবি । বুধ লেন 

অন্ত ধাতুতে এলেন তৈরী। 
হেসে বললেন। 
তোমার কথা৷ আমার মনে থাকবে । 

১৯২৭--১৯২৮ সাল। 

' চীনে বিপর্যয় ঘটে গেল । শেষ পর্যন্ত রায় কমিউনিষ্ট পার্টি থেকে, 
বিতাড়িত হোলেন। 

সম্মানের শীর্ষ থেকে ধুলায় লুহ্ঠিত। প্রচারের বিভ্রাস্তির ফলে ; 
সবাই রায়কে ভূল বুঝলো । 

সেই সময় সময় রায় গুরুতর গীড়িত। 

বন্ধুদের সাহায্যে, কোন মতে লুকিয়ে জামানীতে পালিয়ে 

এসেছেন। 

ঞথানেও বিপদ । পাছে জার্সান কতৃপক্ষ খবর পায়। তাহলে 

বক্ষ! নেই। 
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তাই. রায়কে গোপনে চিকিৎসা! কর ছচ্ছে। কিন্ত সেবা 

করবে কে? রোগ-শয্যার পাশে থাকবে কে? রোগী উতান- 

শক্তি রোছিত। বিশ্বস্ত নার্স ঢাই। 

খবর গেল। এলেনের কাছে। 

ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। একেবায়ে রোগ-শব্যায় পাশে । 
আছার-নিজ্র ভূলে গেলেন। দিনের পর রাত। রাতের পর 

দিন। এই ভাবে চললে! । ফর্গীর ভার নিজের হাতে তুলে নিলেন। 

সেবা! দিয়ে, যত্প দিয়ে, ভালবাস! দিয়ে, রায়কে রোগ-সুক্ত 

করলেন এলেন। | 
স্নান নেই, খাওয়া নেই, ঘুম নেই। সে এক অদ্ভুত সাধনা। 

রায়ের রোগ-শয্যার পাশে । সর্বদা এলেন উপস্থিত । রায় মুগ্ধ 
ছোলেন। এলেনের সেবা করার শক্তি দেখে। কে বলবে, 

বিদেশী মেয়ে। বাঙ্গালী ঘরের পতিব্রতা স্ত্রী। হার মানবে । 

এলেনের অন্তরের সৌন্দর্যে রায় অভিভূত । 
সম্পূর্ণ নিরাময় হয়েছেন । তবু এলেন চোখে চোখে রেখেছেন। 

হাসতে হাসতে রায় একদিন বললেন,-_-এ যাত্র। তোমার নানিংএ 
বেঁচে উঠঙ্গাম। যেন ফ্লোরেম্স নাইটিঙ্গেল। সেবায় কোন ফাক নেই। 

তাহলে বল---109 1905 100 003 19120), | 

সত্যিই ভাই। | 
রায় একজন সঙ্গিনী খু'ঁজছিলেন। সব সময় ভার পাশে থাকৃবে। 

হৃখে-ছুঃখে । বিপদে-সম্পদে। এলেনের মধ্যে তার সন্ধান পেলেন। 

বিয়ের কথ। হোল। . 

রায় বললেনঃ এখনও নয় হয় নি। আমাকে ভারতে ফিরতে 
হবে। দেশের সরকারের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হবে। ততদিন 
ক্রি তুমি অপেক্ষা করতে পারবে? 

দেশের ফেরবার আগের দিন। 
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বালিনের একট! হোটেলে তার! দুক্ধন বসে। এই সবকথ। 
হুচ্ছিল। 

এলেন বললেন,--বেশ, তাই হোক। আমি তোমার জঙ্ক দীর্ঘ- 
দিন অপেক্ষা! করবো । 

শেষ পর্যস্ত। ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। তাদের ভারতে 

বিয়ে হয়। 

দেরাদূনে ১৩ নং মোহিনী রোডের বাড়ী। সেখানে স্তারা. 
থাকতেন। 

রায়ের স্বৃত্যুর পর। দীর্ঘ ছ'বছর। এলেন একাই সেই বাড়ীতে 
ধাকতেন। 

১৯৬* সালের ১৩ই ডিসেম্বর । ' 

গভীর রাত্রে। নির্মম আততায়ীর হস্তে ; লেনের ভীবনাবসান. 

হোল । অত্যন্ত নিষ্ঠুর সে হত্যা । 
অনেকে সন্দেহ করেন। এলেনের মৃত্যুর সঙ্গে; কোন রাজ- 

নৈতিক দলের ব! বিদেশী শক্তির বড়যন্ত্র ছিল। | 

এ সম্পর্কে কলিকাতার লোকসেবক নামক দৈনিক পঞ্জিকা! ;. 

১৪ই ডিসেম্বর ১৯৬০ সালে। এক চাঞ্চল্যকর ঘটনার কথ! বলেন । 

ঠারা বলেন,--দেরাছুন সার্ভে অফিসে সন্দেহজনক অবস্থায়. 

আগুন জেগে যার। এলেনের কাছে খবর আসে। এই আগুন: 

লাগার পেছনে । কোন গভীর বড়যস্ত্র লুকান আছে। তিনি. 

ভারত সরকারের প্রতিরক্ষ। দপ্তরকে সতর্ক করে দেন। হয়ত এই 

কারণে এলেনকে হত্য। করা হয়। 

পুলিশ আততায়ী সন্দেহে হ'জন যুবককে গ্রেপ্তার করে। 

জেল! জজের বিচারে তাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। হা ইকোর্টে, 

আপিলে তারা খালাস পায়। 
রায়ের মৃত্যুর পর। 

এলেনের ভাই চিঠি লেখেন । 



"২০৮ এম, এদ, রায় 

আমেরিকায় চলে এম । কষ্ট করে ভারতে থাকবার প্রয়োজন কি। 

এলেন সে কথা গ্রাহা করেন নি। 

হিন্দু বিধবার মত। তিনি স্বামীগৃহকেই আপন গৃহ করে 
গেছেন। ছুঃখ কষ্টের মধ্যে দিন কাটাতেন। 

অগ্নিযুগের প্রবীন জননায়ক। উত্তরপাড়ার অমরেন্দ্র নাথ 
চট্টোপাধ্যায় আদর করে; এলেনকে বলতেন,--আমাদের অরুণধৃতি। 

রায়ের প্রতি এলেনের ভালবাস।। কত সুগভীর; কত অতল- 

স্পশী। তা তার ছু'টি কথ! থেকে বোঝ। যাবে । 

রায়ের মৃত্যু বাধিকি। 

এলেনের অতি পরিচিত কাগজের এক সম্পাদক চিঠি লিখলেন। 

রায়ের মৃত্যু বাধ্ধিকিতে একটা বাণী পাঠাতে হবে । 
এলেন উত্তর লিখলেন । 

আমার কাছ থেকে একট। বাণী চেয়েছ। আজ কেন? প্রত্যেক 

দিন আমার শোকের দিন। তার কথা হোল । 

০ (০:09, 190 51509 19 200 090 01 12102117115, 

আমাকে ভারতে ফিরতে হবে £ 

১৯২৮-১৯২৯ সাল। এম, এন, রায় মস্কৌ থেকে ; জার্মানীতে 
পালিয়ে এসেছেন। জামানী এখন তার কাছে নিরাপদ । 

কমিউনি পার্টির সঙ্গে; তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন। তিনি সম্পুণ 
একা ও অসহায়। 

সেই সময় ইউরোপের একদল লোক। তাদের মধ্যে টিটো 
প্রধান। ্টালিনের বর্তমান নীতির সঙ্গে একমড ছিলেন না। 

সারা ৬ষ্ট কংগ্রেসে গৃহীত নীতির, বিরোধীতা করলেন। 

ঠাদের মধ্যে একদল । রায়ের সঙ্গে দেখা করলেন। তারা 



এম, এন, তায় ২৯ 

বললেন,__-ইউরোপে একট। আন্তর্জাতিক জনমত স্টি কর! দরকার । 
আপনার নেতৃত্ব চাই। 

রায় উত্তর দিলেন। 

আমি ভারতে ফিরে যাচ্ছি। দেশে আমার বিশেষ প্রয়োন। 

'সাপনার1 কাজ চালিয়ে যান। আমার সমর্থন আছে। 
ভারতে ফিরবার কয়েক মাস পূর্বে। বালিনের এক হোটেল । 

একটা ঘরোয়া! বৈঠক বসেছে । জবাই বলছেন,_দেশে এখন 

ফিএলে; তুল করবেন। আপনি ফেরারী আসাসী। আজও 
রাজ-রোষ উগ্ভত। ভারতের মাটিতে পা দেবেন ॥ অমনি পুলিশ 

গ্রেপ্তার করবে। তখন কারাগারের অন্ধকার সেলে; চির জীবন 

বাস। আর না হয় ফাসী কাঠ। 
রায় হেসে উত্তর দিলেন। 

ঠিকই, পুলিশ আমাকে ধরতে পারলে ;ঃ সহজে রেহাই দেবে 

না1। কিন্তু সেই ভয়ে, কি করে চুপ করে বসে থাকবো? ইউরোপে 
বসে; কিভাবে ভারতে বিপ্লবী আন্দোলন চালাব? 

গোপন পথে; যড়যন্ত্র চক্রান্ত বা খানিকট। প্রচার কাজ চলতে 

পারে। কিন্তু মানুষের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও নৈপ্লবিক ভাবধারাকে ; নতুন 

পথে সঞ্চারিত ও নিয়ন্ত্রিত করতে হবে । সেজন্ত চাই গণ-সংযোগ। 

গণ-সংযোগ। গোপনে ও নিষিদ্ধ পথে হয় ন। আমাকে 

ধাড়াতে হবে। সবার সাথে-রাজপথে । প্রকাশ্টোে, মুখোমুখি 

হয়ে। হবে আলাপ-আলোচন।। হবে তর্ক-বিতর্ক । দেশের 

সমস্তা আর তার প্রতিকারের পথ। খুঁজে বার করতে হবে। 

সুতরাং আমাকে জেলে যেতেই হুবে। অবশ্থ চেষ্ট। করবে! । 

যেন ভারতে পৌছেই ধরা ন! পড়ি। 
আর যে কটা দিন; বাইরে থাকবার স্মযোগ পাব। দেশের 

ধুৰক ও কর্মীদের মধ্যে বিপ্লবের আদর্শ । আর সুচিন্তিত ভাবধার!। 
ছড়িয়ে দিয়ে বাব। এট।' হবে আমার প্রাথমিক কাজ। 



১৩ : এম. এন, ঝা 

একটা বিপদের ঝুকি। আমাকে ঘাড়ে নিতেই হবে। অন্ঠ' 

রাস্তা নেই। বিপ্লবীকে ভয় পেলে চলবে ন1। 
বন্ধুরা একটু ভেবে বললেন,--তবে ভাই হোক। 
ভার কয়েকদিন পর । ক্রাহ্নফোর্ট থেকে একখান! চিঠি পেলেন ।' 

ভার বইয়ের প্রকাশক লিখেছেন। 
শুনে আনন্দিত হবেন। 
আপনার বই। [২6০106102 200 0000661: [২5০10001, 

| 00899,  জ্রাঙ্কফোর্ট বিশ্ববিভভালয়; মূল্যবান গ্রন্থ বলে 
বিবেচনা করেছেন। এর সঙ্গে একখানা চেক পাঠালাম । সাতশে! 
পাউণ্ড। আপনার রয়ালটি । ধন্যবাদ । 

বইখানি ১৯৩* সালে ছাপা হয়। এই মূল্যবান ও পাগ্ডিত্যপুর্ণ 
বইখানি। মুল জার্মান ভাষায় লেখা । বইথানি সমগ্র জামণনীতে ; 
একটা আলোড়ন স্থপ্টি করেছিল। ফ্রাহ্ছফোর্ট বিশ্ববিষ্ালয়, রায়কে 
ডক্টরেট গ্রহণের জন্ত আমন্ত্রণ জানালেন। রায় তখন ভারতের বুকে। 

বই লিখে। যে সামান্য ক'টি টাকা রয়ালটি পেলেন। তাই 

হোল,--রায়ের পাথেয়। এই সম্বল করে; রায় ভারতের পথে. 
পা! বাড়ালেন। 

এধার ছন্পনাম ৷ ভরক্টর মামুদ। পকেটে এক জাল পাশ পোর্ট।, 
সন্বল ধইয়ের রয়ালটির বাবদ কটি টাকা। 

১৯৩৯ সাল, ৩০সে ডিসেম্বর ৷ 

ডষ্টর মামুধ এক উজ্জ্রপ প্রভাতে ; করাচী বন্দরে অবতীণ হোলেন' 

পুলিশ ও কাষ্টমস্। তাদের বেড়াজাল। সহজেই ডিঙিয়ে. 
এলেস। হাজার বাত্রী। সবার সঙ্গে মিশে; কথ। বলতে বলতে, 

জাহাজ থেকে নামলেন। হাসি হাসি মুখ।| সে মুখে কোন, 
উদ্বেগের চিছু নেই। 

দীর্ঘ চৌদ্দ বছর পর। ্বর্গাদপি গরিয়সী। প্রিয় জন্ম-ভূমির' 
কোলে। ফিরে এলেন। 



এম এন রাস ২১১ 

কেউ সন্দেহ করলো! না। 'কেউ চিনলোনা, ডর্তর মামুদকে। 
এবার সোজা রেলপথ ধরলেন। করাচী থেকে বরাবর বোম্বাই । 

নতুন পরিবেশ ।, নতুন মানুষ । 
ডক্টর মামুদ চিন্তায় বিভোর । একমাত্র চিন্তা । ভ্বনগণের মুক্তি । 

তার উপায় নির্ধারণ। 
ভারতীয় ট্রেড-ইউনিয়ন নেত। । এস, মুকুন্দলাল। তখন বোম্বাই 

ছিলেন। তার সঙ্গে ডর মামুদের ; একদিন পথে আলাপ হোল। 

ডক্টর মায়ুদ তার মুখে শুনলেন। 
নিখিল ভারত ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন । 

এবার হবে কগকাতায়। স্ৃভাষচন্দত্র বনু হবেন সভাপতি। 

যুকুন্দলাল আরও বললেন। 

শ্রমিক ফ্রুন্টে; জাতীয় কংগ্রেস ও কমিউনিষ্টরা। আজও এক 

সঙ্গে কাজ করছেন। 

কোন অন্ুুবিধ! হচ্ছেন! ? প্রশ্ন করলেন ডক্টর মামুদ । 

মাঝে মাঝে নীতিগত বিরোধ হচ্ছে বই কি। 

ডঃ মামুদর তখন জেনে নিলেন ॥ ভারতীয় কৃষক ও শ্রমিকের 

ওপর ; ট্রেড-ইউনিয়নের প্রভাব । 

ক্রমশং আলাপ হোল। 

বোম্বায়ের অনুনুয়া প্যাটেল, এন, এম, যোশী, গুলজারি লাল 

নন্দ, ইন্দুলাল ; আরও অনেকের সঙ্গে । 
ডঃ মামুদ ভার্দের বললেন। 

শ্ুমিক আন্দোলনকে ; সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক পথে পরিচালিত করুন। 
তবেই ত জনগণের কল্যাণ হবে। 

ডঃ মামুদ তখন একট! ক্ষিম দিলেন । 

শ্রমিক আন্দোলনের মূল-নীতি। এই নামে একট! ইস্তাহার 

গ্রকাশ করলেন। বোম্বায়ের বনু ট্রেড-ইউনিয়ন। এই ইস্তাহার 

সমর্থন করলেন । 



২১২ এম, এন' রায় 

, বন উৎসাহী কর্মী। আর রাজনৈতিক নেতা ; পাশে এসে 
কাড়ালেন। 

সকলেই কথ! বলে বুঝ.লেন। 
ডক্টর মামুদ একজন মহাপণ্ডিত ব্যক্তি । ট্রেড-ইউনিয়ন সম্বন্ধে ; 

তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞত! সুগভীর । অদ্ভুত ব্যক্কিত্ব সম্পন্ন মানুষ । 
সবাই একটু অবাক হোলেন। 

এইরকম প্রতিভাবান মানুষ । সচরাচর ত চোখে পড়েনা । হঠাৎ 
কোথা থেকে এলেন ? ভাববার কথা! 

সৃভাষ-সকাশে £ 

বোম্বাই শহরে; আর তার আশে পাশে; ডঃ মামুদ কয়েক 

সপ্তাহ কাটালেন। 

এবার যাত্রা করলেন । কলকাতা অভিমুখে । কলকাতা মেল। 

ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে, পৌছে গেলেন। সেই চির পরিচিত হাওড়া, 
ষ্টেশন । মুখ দিয়ে বেড়িয়ে এল,২-নমঃ নমঃ নমঃ স্থন্দরী মম, 

জননী বঙ্গভূমি। 

এই সেই মহানগরী কলকাতা । গঙ্গার অপূর্ব শোভা-সৌন্দর্য ! 
চোখ জুড়িয়ে গেল। ট্যাক্সি ষ্টাগু। সারি সারি ট্যাক্সি দাড়িয়ে 

আছে। একটায় চড়ে বসলেন। ট্যাকৃদি উর্দশ্বাসে ছুটলো। দক্ষিণ 

মুখে। ভবানীপুরের দিকে । গন্তব্যস্থল ৩৮।১ এলগিন রোড । 

কতদিন পরে তিনি কলকাতা এলেন । তার স্বপ্নের কলকাতা । 

আদরের কলকাতা । বিপ্লবী জীৰনের কর্মক্ষেত্র কলকাতা । এক 

'পুলক শিহরণ । মনকে আচ্ছন্ন করলো! । এক অনাম্বাদিত অনুভূতি । 
কলকাতা যেন হুবাহু মেলে; আদর করে। হারান সন্তানকে বুকে 
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টেনে নিল। কলকাতার জনগণকে ছু'হাত তুলে মনে মনে নমস্কার 

করলেন। হেথায় দাড়ায়ে, ছু বাছু বাড়ায়ে, নমি নর-দেবতায় ।« 
ডঃ মামুদের বুক থেকে একটা চাপ! নিঃশ্বাস। কেমনে তার 

অজ্ঞাতে বেরিয়ে এল । 

সুভাষ চন্দ্র বাড়ীতেই ছিলেন । 

সাহেবী পোষাক পরা ; ছ' ফুটের ওপর লম্বা, এক বিরাট পুরুষ। 

লম্বা! পা ফেলে। ঘরে প্রবেশ করলেন। 

সুভাষ চন্দ্র বিস্মিত। 

আগন্তকের দিকে অবাক হয়ে তাকালেন । চোখে জিজ্ঞান্থ দৃষ্টি। 
সম্পুর্ণ অপরিচিত । এক মানুষ। অথচ চোখ ফেরান যাঁয়না। 

আপনি? আগন্তক খুব আস্তে ; চাপা গলায় বললেন। আমি 

এম, এন, হায়। 

এম, এন, রায়? সুভাষ চন্দ্র লাফিয়ে উঠলেন। আনন্দের 

আতিশধে জড়িয়ে ধরলেন । 

মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল । তাহলে, এতদিন পরে। পরাধীন 

ভারতের মুক্তি-যজ্জে, সেই রোমাঞ্চকর যোদ্ধার সন্ধান পাওয়া গেল ! 

পাশেই একটা ঘর । রায়কে সুভাষ সাদরে আহ্বান করলেন,-_- 

চল্লুন পাশের ঘরে গিয়ে বসি। 

ভখন নিরিবিলিভে ; ছুই বিপ্লবী; আলাপ শুরু করলেন। 

ছু'জনের জীবন-নাট্য রোমাঞ্চকর । অলৌকিক ঘটনাবলির সমষ্টি । 
আপনি আপাততঃ কলকাতায় থাকুন। ভারতীয় রাজ-নীতির 

সঙ্গে পরিচিত হোন। 

রায় বললেন। গান্ধী-আরউইন চুক্তির একট! খসড়া আমাকে 

দেবেন। আমি পরিচিত হতে চাই। আন্দোলনের গতির সঙ্গে । 

এম, এন, রায় কয়েকদিন কলকাতায় থাকলেন। উভয়ে গোপনে 

অনেক পরামর্শ হোল। রায় একট। পরিকল্পন। প্রস্তুত করলেন। 

ছুজনার ধ্যান। জ্ঞান ও সাধনা এক । 
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একদিন ম্ুভাষ বললেন,--এবার সর্ধভারতীয় নেতাদের সঙ্গে 

দেখ করুন৷ প্রথমে যান জহুর লালের কানে ৷ মহাত্বাজী, রাজাতী, 

সম্দারজী | সবার সঙ্গে দেখা করবেন ॥ এর। আপনাকে জান্গুন। 
আপনাকে বুঝতে চেষ্টা করুন। কোন ধাতুতে আপনি তৈরী । 

. বেশ* আমি কালই যাব এলাহাবাদ । 
জহরলাল খুব গোপনে সংবাদ পেয়েছেন । এম। এন, রায় ভারতে 

এসেছেন । এলাহাবাদে রায়কে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন । ১৯২৭ 

সালে রাশিয়ায় আলাপ হয়েছিল। জহরলালের আত্ম-জীবনীতে ; 

সে কথার উল্লেখ আছে । 

জহরলাল খুব সমাদ্দরে ; রায়কে বসিয়ে বললেন,-আজ থেকে 

আপনি আমার অতথি। এলাহাবাদে কাজ আরম্ভ করুন। আমরা 

আপনাকে চাই। 

এম, এন, রায় মুগ্ধ হোলেন; জহুরলাল ও বাড়ীর অন্যান্য 

সকলের আত্মীয়তায়। 

গেলেন সবরমতি । দেখা হোল। মহাত্মাজীর সঙ্গে । 

মহাত্ম/। ৰবললেন। আপনার লেখা আমি কিছু কিছু পড়েছি। 
ভারতীয় গণতন্ত্রের ভিত্তি হবে। ধর্ম, সংস্কৃতি ও কুষ্টির ওপর। 

আমাদের আদর্শ।. ভারতে রাম-রাজ্য প্রতিষ্ঠা । 
রায় তর্ক করলেন ন। চুপ করে শুনলেন। 

সারা ভারত ঘ্বুরলেন। 

রাজাজী, সন্ধারজী; সবার সঙ্গে দেখা করলেন। বাংলার 

অন্তর বন্ধুরাও বাদ গেলেন না 1 অমর চ্যাটার্জাঁ জাডয়ে ধরলেন। 
সবার সঙ্গে একটা আত্মীয়তার সম্বন্ধ গড়ে উঠলে । 

সার! ভারতের মধ্যে একটা! মিলন সুত্র ;নতুন করে খুজে পেলেন। 

তার মনে হোল। 

নান। জাতি, নান ভাবা, নানা পরিধান ; 

বিভেদের মাঝে হের মিলন মহান । 
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পুলিশ ও করাচী কংগ্রেস £ 
এদিকে পুলিশ সংবাদ পেয়েছে । কমরেড এম, এন, রায় গোপনে 

ও অজ্ঞাত পথে ভারতের মাটিতে পা দিয়েছেন। 

সর্বনাশ! পুলিশের মধ্যে অভাবনীয় সাড়া আর চাঞ্চল্য 

পড়ে গেল। সবাই মাথায় হাত দিয়ে বসে গড়লেন। 

দিল্লীর মসনদ টলে উঠলো।। বুটিশ সিংহ হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন। 
তাসের ঘর বুঝি ভেঙ্গে পড়ে। গেলঃ গেল, হোল সর্বনাশ । 

বিশ্বের অন্ততম শ্রেষ্ঠ কমিউনিষ্ট । কমরেড এম, এন, রায়। ভারতে 
ঢুকে পড়েছে? তাহলে ! 

ভারতের বড়লাট লর্ড আরউইন | অস্থির ছয়ে উঠেছেন | লগুন 

থেকে ঘন ঘন “কেবল” আসছে । বডলাটের রাতের ঘুম বন্ধ হয়ে এল । 

এ যেন দিল্লী প্রাসাদপুটে, হেতা বার বার বাদশাজাদার তন্ত্র 

যেতেছে ছুটে। দিল্লী প্রাসাদপুটে। 

ভারতের পুলিশকে হুশিয়ার করে দেওয়া হোল। ঘন ঘন 

পুলিশি বৈঠক বসতে লাগলে! । সাবধান | স্থ'পিয়ার |! হও তৈয়ার ||! 
কলকাতা, বোস্বাই, দিল্লী: মাদ্রাজ । কোথাও বাদ নেই । গোয়েন্দা! 

বিভাগ । আদাজল খেয়ে লেগেছেন। থানায় থানায় হুলিয়। 

করে দেওয়া হোল। 

মানুষটির বর্ণন৷ প্ুলিশ মহলে ছড়িয়ে পড়েছে । ছ' ফুটের ওপর 

লম্বা । উজ্জল শ্যাম বণ। দৈহিক গঠন। অত্যন্ত বলিষ্ঠ। অন্তুৎ 
চেহারা । একবার দেখলে; আর ভূল হবেনা । হাজার লোকের 

সধ্যে। খুনে নেওয়া বাবে। 

কলিকাতা পুলিশের হেড-কোয়াটারস। ইলিসিয়াম রে । 

ভারতের স্কট্ল্যাণ্ড ইয়ার্ড । তারাও বিত্রত। 

বিশেষ অভিজ্ঞ পুপিশ অফিসার। সবাই সচকিত হয়ে উঠেছেন। 
সবাই হিম-সিম খেয়ে যাচ্ছেন। দূর্দান্ত রাজদ্রোহী। ধরতে 

"পারা যাচ্ছে না। কোন কিনার! হচ্ছে ন। 
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পুলিশ খবর পেলেন। 

কমিউনিষ্ট রায় কলকাতায় এসেছেন । 

পুলিশ কলকাতার সর্বত্র জাল ফেললেন। কত রুই কালা 

ধর! পড়লে । কিন্ত আসল মানুষটির কিনার! হোল না। কি মৃস্কিল। 
পুলিশ নাজেহাল। 

ট্রেনে, ট্রামে ; গাড়ীতে, নৌকায় ; পথে ঘাটে ; অলিতে গলিতে । 

সর্বত্র কড়া নজর । প্রতিটি শহর আর গ্রাম। টিকৃটিকিতে ছেয়ে, 
গেল। কিস্ত আসল ব্যক্তির হদিস নেই। 

এমন সময় পুলিশের কাছে খবর এল। 

করাচী কংগ্রেসে রায় উপস্থিত থাকবেন । 

পুলিশের কাছে আরও খবর। জহরলাল নেহেরুর বিশেষ 

আমন্ত্রণে; এম, এন, রায় কবাচী কংগ্রেসে যোগ দেবেন । 

আরও প্রকাশ তিনি নাকি করাচী কংগ্রেসে মৌলিক অধিকারের, 

খসড়া প্রস্তুত করবেন। 

তাহলে বাছাধন 1? এবার যাবে কোথার? 

বেঙ্গল পুলিশের সি, আই, ডির বড় কতণ?। প্রখ্যাত নলিনী 

মজুমদার । ছুটলেন করাচী। সঙ্গে ছোট বড় অসংখ্য পুলিশ অফিসার । 
তাছাড়া সারা ভারতের বাছ। বাছ। পুলিশ । ইয়া-গৌপ, ইয়া- 

দাড়ী। পুলিশ অফিসারের দল। সরজমিনে করাচী পৌছে গেলেন। 
এই সব নাম করা অভিজ্ঞ পুলিশ বাহিনী । কংগ্রেস-নগর' 

ছেয়ে ফেলেছেন। নানা বেশে, নান! ছলে, ঘুরছেন দিন রাত। 
শুরুক-সন্ধান নেওয়া চলছে। 

ডেলিগেট শিবির; দর্শক শিবির; ভি, আই, পি শিবির ; খাবার 
ঘর? প্রদর্শনীর অসংখ্য দোকান» সর্বজ্র পুলিশের সজাগ ও সতর্ক 
দ্বৃ্তি। যেন মাছিটি পিছলে পালাতে না পারে। 

উদ্দী'পর1 পুলিশ, সাদা পোষাকের পুলিশ, বহুরূপী পুলিশ ॥ 

কেউ বাদ নেই। | 
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কিন্তু হায়! 

কিছুই কাজে এল না। তিন দিনের কংগ্রেস। তিন দিন পর 

ভেঙ্গে গেল। লক্ষ লক্ষ লোকের কংগ্রেস। লক্ষ লক্ষ লোকের সঙ্গে 

মিলিয়ে গেল। 

পুলিশ খবর পেল। 

এম, এন, রায় ঠিকই এসেছিলেন । 

সকলের সঙ্গে ডায়াসেই বসছিলেন। কংগ্রেসের মৌলিক 

অধিকারের খসড়া; তিনিই প্রণয়ন করে গেছেন। 

তিন দিনই কংগ্রের প্রকাশ্য অধিবেশনে ; রায় উপস্থিত 

ছিলেন। 

আবার কংগ্রেসের শেষে; নিঃশব্দে হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন। 

দোদ-গু প্রতাপ কলিকাতার পুলিশ। মুখে চুণ-কালি 
পড়লো । | 

সার চাল“স টেগার্ট। 

কলকাতার বিখ্যাত পুলিশ কমিশনার । তার প্রচণ্ড দস্তে+ 

গুরুতর আঘাত লাগলো । তিনি লজ্জায় মাথ। হেট করলেন ! 

0010 1057 £০০9940955 ! 

₹গ্রেস অধিবেশনের পর । 

অমর চ্যাটার্জি একদিন রায়ের সঙ্গে গল্প করছিলেন। 

আমার ভারি আশ্চর্য লাগলো । তুমি তিন দিন পুলিশের মধ্যেই 

অবাধে ঘ্বুরে বেড়ালে। আর পুলিশ তোমাকে সন্দেহ করলো না। 

বেশ মজ। লাগছিল। 

রায় হাসতে হাসতে বললেন। 

পুলিশের মধ্যে যে খুব সহজ হোয়ে ঘোরা ফেরা করতে পারে ॥ 

পুলিশ তাকে সন্দেহ করে না । এটা আমার অভিজ্ঞতা 



১৮ এম, এন বাসর 

বোম্বায়ে এম, এন, রায় গ্রেপ্তার £ 

ডক্টর মামুদ ভারতের সর্বজ্র ঘুরে বেড়াচ্ছেন । এলেন আমেদাবাদে। 
শিল্প-কেন্দ্রে নতুন নতুন ইউনিয়ন; গড়ে তুললেন। শ্রমিকদের 
উৎসাহিত করলেন। 

এন, এম, যোশী। ভারতীয় ট্রেড-ইউনিয়ন আইনের জনক । 

তার সঙ্গে দেখা হোল। ড্র মামুদের। হ্বগ্ভতার সহিত আলাপ 

হোল। 
ডক্টর মামুদ বললেন 
ট্রেড-ইউনিয়ন আইন? সংশোধন করা দরকার। এই হুর্বল 

'আইনে; শ্রমিকের কোন কল্যাণ হবেন! । 
এন, এম, যোশী গম্ভীর হয়ে বললেন,__ 

বিদেশী সরকার । অনেক কষ্টে ১৯২৬ সালে। এইটুকু কৌশলে 
আদায় করেছি। এবার পথ খুলে গেল। আর ভয় নেই। 

এম, এন, যোশীর কথায় যুক্তি ছিল। 

ব্বামী সহজানম্দ কৃষক আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু ভূষ্িহীন 
চাষীকে; সুমির দখল দ্দিতে হবে। তার কোন আন্দোলন নেই। 

ডক্টর মামুদ সেই পুরোন কথ তুললেন, --লাঙ্গল যার, জমি তার। 

তারপর সহজানন্দমকে কাছে ডেকে বললেন, _জমি দখলের জন্য ; 

বিপ্লবী কৃষি আন্দোলন শুরু করুন। জমি ছিনিয়ে নিতে হবে। রক্তাক্ত 

বিপ্লব চাই । এইসব যুঢ়, ম্লান, মুক মুখে দিতে হবে ভাষ।। 

ডক্টর মামুদের কথায় আছে আগুনের ফুল্ক ;আছে আকর্ষণ; 

আছে মাধুর্য । যে শোনে, সেই ছুটে আসে। আশ্চর্য । 
তবু সবাই বলে। 
ডক্টর মাধুদ একট। গ্রহেলিক!। ঠিক বোঝ! যায় না। মানুষটিকে 

ঘিরে ; কেমন যেন একট! লৌহ যবনিকা ফেলা আছে। 

কর্মীদের জানতে কৌতৃহুল হয়। 
কে এই ডক্টর মায়ুদ ? 



এম. এন, রায় ২১৯ 

ডক্টর মামুদ এদেশে সাত মাস আছেন। তার আদর্শ ও চিন্তাধার। ৷ 
ছড়িয়ে দিলেন। মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত জনগণের মধ্যে । 

ভারতের বিভিম্ন অঞ্চলে । সর্বত্র . সম্তোষজনকভাবে বৈপ্লবিক 
আন্দোলন দান। বেধেছে। 

ডক্টর মামুদ ভাবছেন। কপালের শিরাগুলে। লাল হয়ে উঠলো । 

বৈপ্লবিক আন্দেলন। ঠিক পথে শুরু হয়ে গেছে। এখন 
যদ্দি ধরা পড়ি; ক্ষতি নেই। কারাগারের লৌহশৃঙ্খল তূচ্ছ। 

বৈপ্লবিক আন্দোলন । আর কার্যক্রম । বন্ধ হবে না। 

কোন মত্বে জেলের পাচিলট। একবার ছুয়ে আসতে পারলে 

হয়। তখন আমি স্বাধীন নাগরিক তখন শুরু হবে প্রকাশ্যে 

বলিষ্ঠ রাজনীতি । ছড়িয়ে দেব নৈপ্লবিক আন্দোলন দিকে দিকে । 

ডঃ মামুদ একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললেন । 

গোপনে স্থভাষের কাছে খবর গেল। তিনি বলে পাঠালেন,-- 

হ্যা সময় হয়েছে; এইবার আপনি ধর! দিতে পারেন। 
বোদ্বায়ের সেই হোটেল। 

এখানে এম, এন, রায় আত্মগোপন করে আছেন। 

গুলিশ কতবার এই হোটেল ঘুরে গেল। ডক্টর মামুদের সঙ্গে 

কথা বলেও গেল। কিন্তুকে এই ডঃ মামুদ? তানিয়েযে মাথ। 

ঘামানর দরকার ; তা মনেও করলো! না। কেন করলে! না ? তারাই 
জানে। 

ট্রেড-ইউনিয়ন নেতা যোগলেকার। ছু'দিন আগে জানতে 

পারলেন। ডক্টর মামুদ আসলে কে? আর ভয় নেই। 
এবার কমরেড এমঃ এন, রায় ম্বেচ্ছায় ধর দিতে চান। 

বোম্বাই পুলিশের ডেপুটি কমিশনার । মিঃ পেটিগারা। কি 
বানি, কেমন করে খবর পেলেন । 

মেরিণ ড্রাইভের পেছনের রাস্তাটা পার হয়ে; আর একটু 
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এগুলেই ; একট হোটেল সেখানে আত্মগোপন করে আছেন। বিশ্ব 

বিশ্রুত বিপ্লবী ; কমরেড এম, এন. রায়। 

রাতের অন্ধকার। 

বিরাট বন্দী গাড়ী। হাতে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা । আর সঙ্গে 

কয়েক ডজন সশস্ত্র গুলিশ। 

খট ও থট,, খট..; কড়া নেড়ে উঠলে! । 

এম, এন, রায় জেগেই ছিলেন। প্রস্তত হয়ে বেরিয়ে 
এলেন। 

আপনি, এম, এন, রায়? মাথা! নেড়ে বল্লেন, হ্যা । 

সহজেই ধর। দিলেন। হাসিমুখ, সপ্রতিভ ভাব। 

সে তারিখট। ছিল ১৯৩১ সালের ২০শে জুলাই । 

সার ভারত সচকিত হোয়ে উঠলে।। সবাই ত্ত্তিত হোয়ে 

শুনলো । ডক্টর মামুদই বিশ্ব বিশ্রুত কমিউনিষ্ট নেতা, কমরেড এম, 
এন, রায় । পবাই জানলো । রোমাঞ্চকর, প্রহেলিকাময়, অলৌকিক 

ক্ষমতা-সম্পন্ন, এঁতিহাসিক মানুষ, এম, এন, রায় বোম্বায়ে ধর! 
পড়েছেন । 

সংবাদ পত্রে বড় বড় হেডশ্লাইন। 

হুদীর্ঘ চৌন্দ বছর পরে; ভারতের বুকে উনধাপাড। ধূমকেতুর 

মত আবিভাব। 

সু ছ করে কাগজ বিক্রি! সকাল, বিকাল, সন্ধ্যা সংস্করণ । 

সব কাগজে একই কথা। বিভিন্ন যাহুকরী ভাষায় ও ছন্দে 
প্রকাশিত। সবার তাক লেগে গেল। 

দেশের মান্ধুষ দিশে হারা । 

'সবার চিন্তিত ও ম্লান মুখে একই প্রশ্ন,-তাহলে এম+ এন, রাক্ক 
ধরা পড়লেন? 
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কানপুর ষড়যন্ত্র মামল) £ 
১৯২৪ সাল। 

ভারতে বৃটিশ সরকার । এক সর্বভারতীয় মামল! চালু করেছেন। 

নাম দিয়েছেন কানপুর যড়য্ত্র কামলা । এম, এন, রায় ছিলেন । 
সেই মামলায় প্রধান আসামী | তীর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা 
বেড়িয়েছিল। 

তখন তিনি পলাতক । 

তাই গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী কর যায় নি। সুদীর্ঘ দিন 

পর। সেই পরোয়ানা বলে। তকে প্রেপ্তার করা হোল । বোণ্বাই 

হোটেলে । 
কানপুরে তার বিচার হবে । 

একট! সর্ব-ভারতীয় ডিফেন্স কমিটি গঠিত হোয়েছে। সকল 

প্রদেশের লোক আছেন। প্রচুর সাহায্য আসছে । চারিদিক থেকে। 

বোশ্বায়ের নুপ্রসিদ্ধ আইনজীবী ভৃলাভাই দেশাই । এলাহা- 
বাদের পণ্ডিত জহয়লাল নেহেরু । কৈলাস নাথ কাটজু। আর, 
এস, পণ্তিত। কলকাতার নীহারেন্দু দত্ত মন্জুমদার, ক্ষিতীশ চক্রবতী, 

কেউ বাদ নেই। 
সবাই রায়ের সমর্থনে ; ছুটোছুটি করছেন । 

কানপুর জেল। জজের আদালত । 

তিল ধারণের স্থান নেই। সবাই দেখতে চান। এই অলৌকিক 

ক্ষমত! সম্পন্ন মানুষটিকে । বিরাট বিপ্লবী । শুনতে চান। তার 

সুখ থেকে। রোমাঞ্চকর ও লোম-হধণ বিপ্লবের ইতিহাস। 

কমরেড এম, এন, রায়। আত্মপক্ষ সমর্থনের জঙন্চ প্রস্তুত 

হুচ্ছিলেন। কারাগারের নির্জন সেলে । প্রকাশ্ত আদালতে ; আত্মপক্ষ 

সমর্থনের জঞ্ত কোটের অন্থুমতি চাইলেন,--আমি কিছু বলতে চাই। 
আদালত গৃহ | স্তন্ধ বিস্ময়ে চেয়ে রইল । এই বীর বিপ্লবী 

মুখের দ্রিকে। যেমন গলার ম্বর, তেমনি ভাষা। 



ইহ এখ, এন; কায 

এম, এন, রায় নির্ভয়ে আরস্ত করলেন। 

আমি আস্তর্জীতিক কমিউনি& আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলাম । 

প্রত্যক্ষভাবে কাজ করেছি; সর্বহারা শোধিত জনগণের যুক্তির 
জন্য; আমি ভারতে কমিউমিজম প্রচার করতে চেয়েছিলাম। 

তারপর রায় বলতে গেলেন,--আস্তর্জাতিক কমিউনিজমের 

বৈপ্লবিক রূপ কি হবে। অমনি সরকার পক্ষের কৌন্ুুলি লাফিয়ে) 
উঠলেন। তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করলেন। এ রাজভ্রোহ ! এ 

বলতে দেওয়া হতে পারে না। এআদালত গৃহ। প্রচারের প্লাট-ফর্ম 

নয়! আসামী কৌশলে ; আদালত গৃহকে প্লাট-ফর্ম করে; সার! 

ভারতে কমিউনিজম গ্রচার করতে চান। 
আদালত আসামীর সুখ বন্ধ করে দিলেন। 

তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়। হোল না। 

পরে রায় তার বক্তব্য--45 06£5:00৪ নামে একখানি পুজ্জকে 

লিপিবদ্ধ করেন। বইখানির দেশে খুব চাহিন। হয়েছিল। ভারত 
সরকার বইথানি বাজেয়াপ্ত করেন। 

কানপুর জেল জজের এজলাসে ; সাক্ষী প্রমাণ নেওয়! আরম্ভ. 

হোল । 

পুলিশ অপরাধের এক বিরাট ফিরিস্তি বার করলেন। সরজমিনে 
বিচার চলেছে । 

ভারত সরকারের বেন্দ্রীয় ইন্টেলিজেন্স বুরো৷ । ভার প্রাপ্ত 
অফিসার সাক্ষীতে বললেন,” 

ভারতে কমিউনিজম প্রচারের সকল ভার; ভারতের প্রথম 

কমিউনিষ্ট নেতা; এম, এন, রায়ের ওপর মস্থৌ সম্পূর্ণ ছেড়ে, 
দিয়েছিল। আমার হাতে । তার প্রমাণ আছে। 

দলিল দত্তাবেতের পাহাড় । 
এবার সাক্ষীর কাঠগড়ায় ফাড়াল খাদিম মীয়া। হলফ নিয়ে 

বললে, | 



এব, এন' রাগ ২২৩. 

আমি ছিলাম জাহাজে ভারতীয় লফরদের সন্দার। এই সাহেব 

আমার হাত দিয়ে; ভারতে বন কাগজ, বই পাঠাতেন। গ্রার্মানী 

থেকে। আর ইউরোপের অন্ত দেশ থেকে। 

সীরাট যড়যন্ত্র মামলার। অনেক নথি পত্তর। আদালতে জম! ছোল। 

স্থদীর্থ পাচ মাস বিচার চলেছিল । 

সব দিক বিচার করে ; বিচারক দগুবিধির বিশেষ ধারায়। কমরেড, 

এম, এন, রায়কে দোষী সাব্যস্ত করলেন। 

১৯৩২ সালের ৯ই জানুয়ারী । 

বিচারক এম, এন, রায়কে দীর্ঘ বারো বছর। সশ্রম কারাদণ্ডে 

দণ্ডিত করলেন। 

হাইকোর্টে আপিল হোল । 

আপিলে বিচারপতি দগ্ডাদেশ কমিয়ে দিলেন । হলো ছ'বছর 

সঞ্ম কারাদণ্ড। যাক্ মন্দের ভাল। 

পরদিনই বেরেলি সেপ্টাল জেলে ; রায়কে স্থানান্তরিত কর! হয়। 
বেরেলি সেন্টণল জেল। রায় হু'বছর ধরে কারাদণ্ড ভোগ করেন। 

বেরেলি জেলে থাকার সময়। গার সাংঘাতিক রকমের গীড়া। 

হয়। বিন। চিকিৎসায় তাকে ফেলে রাখ! হয় ! 

জেলখানার গোপনত। ভেদ করে। এলাহাবাদে খবর এল ॥৷ 

পণ্ডিত জহর লাল নেহেরুর কাছে। 

এম, এন, রায় বেরেলি জেলে । সাংঘাতিক রকম গীড়িত। তার 

কোন চিকিংস! হচ্ছেন।। সাধারণ শ্ুখ-মবিধ। থেকে । তাকে 

সম্পূর্ণ বঞ্চিত রাখা হয়েছে। 
জহরলাল ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তখনই নন্ধান নিলেন। 
গোপনতার প্রাটীর ভেদ করে; যে সংবাদ টুকু পেলেন। তাতে 

লল্গেছের অবকাশ রইলো না। ভাইতো৷? 
জহুরলাল সংবাদটি কাগজে ছাপিয়ে দিলেন। যাতে সরকারের 

নজরে পড়ে। 
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ঃ 
তিনি'লিখলেন। 

বন্দী অবস্থায় আমাদিগকে যে সব জাধারণ মুখ-স্ুৃবিধ! দেওয়া 

হুয়েছিল। সে সব হ'তে কমরেড় রায়কে বঞ্চিত রাখ! হয়েছে। 

তার ম্যায় লোকের পক্ষে ইছা৷ অপেক্ষা বস্ত্রন। দায়ক আর কি হতে 
পারে? (আনন্দ বাজার পত্রিকা ২০১৩৩) 

কারাগারের অন্ধকার অন্তরালে : 

কয়েকটি জেল ঘুরিয়ে ; রায়কে দেরাছুন জেলে রাখা হয়েছে । 
নির্জন মেল। রায়কে একা থাকতে হয়। কিন্তুজেলে তার 

অবকাশ নেই । দিনরাত চিন্তা । এই ত প্রস্ততির সময়। 

জেলে বসে খবর পেলেন । 

ভারতীয় রাজনীতি । নতুন আোতে বইতে সুরু করেছে। 

নতুন করে। তার সঙ্গে মোকাবেলা করতে হবে। নতুন করে 

পরিচিত হতে হবে। এই ত সময়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্ভ প্রকাশিত 

বহু গ্রন্থরাজি। সেগুলো চাই। নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। 

জেলারকে চিঠি লিখলেন । 
আমার এই বইগুলো দরকার। আপনি ব্যৰস্থ! করুন। তালিকা 

পাঠালাম । 

ইম্পিরীয়াল লাইব্রেরীতে পাবেন। তাছাড়া পাটনার খোদাবস্ক 

লাইব্রেরী । নিউ দিল্লীর কেন্দ্রীয় সেক্রেটেরিয়েট লাইব্রেরী । সব 
জায়গায় চিঠিুলে। লিখলাম । বিদেশের বন্ধুদের লিখেছি । 

চারিদিক থেকে বই আসতে লাগলো! । 
কারাগারের নির্জন অভ্যন্তর। বইয়ের পাহাড় ।' রায়ের সাধন! 

শুরু । দিনে-রাতে। বার ঘণ্ট1! থেকে, আঠার ঘণ্ট! পড়া চললে! ৷ 

মহা-সাধক রায়। জ্ঞান-সমুদ্ডে ভূব দিলেন। এযেন, আমি রূপ 
সায়রে ডুব দিয়েছি। অরূপ রতন আশ! করে। 



। এম এন রায় ব২৫, 

গুধু কি পড়াশুনা? জেলে বসে বাইরের বিপ্লবীদের সঙ্গে 

ষড়যন্ত্র আরম্ভ হোল। বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ । যেন. 

আন্দোলনের আোতে, ভাট। ন। পড়ে। 

কয়েকজন পুরাতন কয়েদী। রায়ের খুব অন্ুগত। স্থুকৌশলে 
তাঁদের হাত করলেন। 

ওরই মধ্যে একজন অল্প বয়স্ক কয়েদী 7 তাকে ডাকলেন। ছেলেটি 

বেশ চালাক চতুর। আর সপ্রতিভ। 

রামসহায়, এই চিঠিগুলো। তুই বাইরে পৌছে দিতে পারবি ? 
কিন্তু খুব সাবধান । খর! পড়লে বিপদ । 

হ্যা, হ্যা খুব পারবো । 
রায় জেলের ভেতরে বসে বসে; অন্থুগামীদের নিয়মিত চিঠি 

পাঠাচ্ছেন। গোপন পথে চিঠির আদান প্রদান চলেছে । আদেশ ও 
উপদেশ। অথচ পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ ; তার বিন্র-বিসর্গও 
জানতে পারছে না। রায়ের ব্যক্তিগত ব্যবহার এত মিষ্টি, জেলার 
থেকে জেল-বার্ড সবাই মুগ্ধ। কে কার ওপর নজর রাখে। একদিন 
জেল-ম্ুপার রায়ের সেলে এসে হাজির। চারিদিকে বই আর 

কাগজের পাহাড়। রায় আপন মনে লিখে যাচ্ছেন। গণেশের 

কলম। থামবার নাম নেই। কোন দিকে চাইবার অবকাশ নেই। 
জেল-ম্থবপার হাসতে হাসতে বললেন । 

করেছেন কি? এ যে কাগজের হিমালয় । 
রায় ম্লান যুখে উত্তর দিলেন । 

অনেক লিখলাম। সাঁড়ে তিন হাজার পাতার মত পাগুলিপি। 

স্থাপলে ন'খান! প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বই হবে। ছাপাতে প্রায় হ' লাখ 
টাক! লাগৰে। ভাবছি এত টাক! পাব কোথায়। 

শুধু কি পড়া আর লেখ! ? 
রায়ের চিন্তাধারায় অভিনব পরিবর্তন শুরু হয়েছে। জেলের, 

নিজ'ন সেলে নতূন ভাবন। ৷ ভেবে কুল কিনারা করতে পারছেন না। 
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মনে কত বিভিন্ন প্রশ্ন আসছে | গভীর চিন্তা । সমাধান কোথায় ? 
ভাববার কথা বটে। দেহ, মন ও বুদ্ধির অনুশীলন চলছে। কঠোর; 
সাধনা । কিন্ত আলে! দেখতে পাচ্ছেন ন1। হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। 

কোথায় আলো? কোথায় আলো? 

অথচ-_-জেলের নির্জন সেলে। শুধু পড়ে, লিখে আর চিস্ত' 
করে। দিনের পর দিন। মাসের পর মাস। বছরের পর বছর। 

কাটেনা। মন আরও কিছু খোরাক চায়। 

হঠাৎ লক্ষ্য করলেন। জেলের সেলে; একটা বিড়াল। কোথা 
থেকে এসে জুটেছে। তাকে একটু করে ছুধ দেন। বিড়াল দুধ খায়। 

চলে যায়। আবার আসে। আবার ছুধ দ্বেন। বিড়ালের যাওয়া 

আলা $ চলতে থাকে। 

রায় বিড়ালের মনোস্তত্ব নিয়ে; গবেষণা চালাতে আরম্ত: 
করলেন। দেখলেন। বুদ্ধি-বৃত্তি সর্ধ-নিয় জীব থেকে ক্রমবিকাশের' 

পথে ; ধীরে ধীরে বেড়ে, মানুষে এসে পরিণতি লাভ করেছে। 

একদিন এই গল্প । 

আন্দামান ফেরত ; উপেন বন্দ্যোপাধ্যায় কে বলছিলাম । 

উপেনদ! বললেন । 

তবে শোন। শ্রীঅরবিন্দের কথ! । 

১৯১৮ সাল। আলিপুর বোমার মামল! তখন চলেছে ।। 
'ভ্ীঅরবিদ্দকে নিজন সেলে রেখেছে । আমিও প্রেসিডেম্পী জেলে । 

প্রাণী জগৎ সম্বন্ধে; তারও একট! অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়। 

একদিন শ্রীঅরবিন্্ দেখলেন । 

ভার খাওয়ার পর। ছু'চারটি ভাত। মাটিতে পড়ে আছে। 

সেই, ভাত. খেতে আসে। হু" দল পিপড়ে। শ্্রীঅরবিন্দ পিপড়ের 



গতিবিধি । আচার-আচরণ। অত্যন্ত আগ্রহ সহকাংর লক্ষ্য করলেন। 

দিনের পর দিন | এইভাবে যায়। 

লক্ষ্য করলেন । 

পিপড়ের। অত্যন্ত সঙ্ববন্ধ। তারা কঠোর নিয়ম মেনে চলে। 
শেষে এমন হোল। শ্রীঅরবিন্দ পিপড়েদের নীরব ভাষা ; বুঝতে 
পারতেন। জীব-জগতের তুচ্ছতম প্রীণী। এই পিপিলিকার দল। 
তারা আর তুচ্ছ রইলো না । এক বিরাট প্রাণী-জগতের সন্ধান দিল। 

রায় জেলের সেলের মধ্যে বসে, মেদিন কি যেন করছিলেন 

সকাল বেলা । জেল সুপার ঢুকলেন। হাতে ছড়ি। সঙ্গে একজন 
কয়েদী। তার হাতে একট! মস্ত পার্শেল। হালি হাসি মুখ। 

রায় দেখেই বুঝলেন । বিদেশী পারশেল। 

এই নিন, মিঃ রায় আপনার পার্শেল । 

আপনি আবার কষ্ট করতে গেলেন কেন? 

সুপার হাসলেন । কষ্ট আর কি? 

পার্শেলটি পাঠিয়েছেন এলেন। জার্মানী থেকে। কাষ্টমস ও 
পুলিশ। সেটি আগেই খুলেছেন । পুলিম্দাটি ভেঙ্গে তছনছ। 

রায় দেখলেন। 

তারই প্রিয় সঙ্গীতের ভ্বা'চার খানি ভালরেকর্ড। এলেন যত্ব 
করে পাঠিয়েছেন। আর কয়েক খান৷ বই.। 

এলেন একখান। চিঠি ও লিখেছেন । 

প্যারিন আর্ট গ্যালারিতে খোঁজ নিলাম। তোমার পছন্দ মত 
ছবিগুলে। শীঅই পাঠাব । সন্ধান পেয়েছি, এলেন। 

পরদিন আর একখান। চিঠি এল। বিদেশ থেকে। 

লিখেছেন, আমেরিকার প্রখ্যাত শ্রমিক-নেত! জে, লাভষ্ঠোন। 

আমষ্টারডামের সোসালিই নেতা। স্্রীত লীট |! তার ও চিঠি 

এসেছে । সবাই জাতে চান রায়ের খবর। ৰ 
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জেলের বিদেশী ডাক। রায়ের চিঠিতেই ভ্তি। সেন্সারের 

ছাপে ছাপে 1 চিঠি পড় যায়ন। । 

তবু খুব আনন্দ। কেউ তাকে ভোলেনি। সবাই তার খবর 
চান। তার কাছে। জেল আর জেল রইলো না। আনন্দের 

হাট-বাজার। তাই বলে বাইরের সঙ্গে ধোগাযোগ বন্ধ হয়নি । 

রায় ভাবছেন। এলেন ভোলেনি। আমার প্রিয় রেকর্ডগুলি 

পাঠিয়েছে । | 

ইউরোপে সঙ্গীত চর্চা করতাম। এটি ছিল আমার হবি। জেলে 

বসে ও তার খোরাক পেলাম । এটাই আনন্দ । 

দেরাতুন জেল। রায়ের দিনগুলো কোথা দিয়ে কেটে যাচ্ছে। 

আনন্দে ও আরামে । এখানে সকলেই তাকে ভালবাসে । শ্রদ্ধা করে। 

কাছে আসে । কথা বলে । ছাড়তে চায়না । নিতান্ত আমার জন। 

রায়ের সেলের সামনে; এক টুকরো ফালি জমি । সেখানে 
ফুলের বাগান । বিচিত্র বর্ণের । বিভিমন জাতের ফুল। রায় সখ 

করে লাগিয়েছেন । 

কয়েদী বিষণ! সকাল থেকে ফুলের বাগান নিয়ে ব্যস্ত। 

নানারকম কলম । কত রকমের কাজ। তাকে একা হাতে করতে হয়। 

আজ নতুন ফুল ফুটেছে। কম্মস্ ফুলের নতুন জাত। অপূর্ব 
বণ স্ষমা! । নতুন স্থষ্টি। অপূর্ব শোভ! | 

বাগানের সামনে ছোট্ট একটু ভীড় । 

জেলার অবাক হয়ে; নতুন জাতের ফুল মেখছেন। ফুলের শোভা- 
+সৌন্দর্ষে মুধ। চোখ ফেরান বায় না। 

রায় ছাসতে হাসতে বলছেন। 

অন্ধুবীক্ষণ যন্ত্র নেই। উপযুক্ত ছুরি কাচি নেই। নেই কোন 

খন্রপাতি। কি করে কি হবে? শুধু স্তরে আর পেন নাইফ সম্বল। 
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এমনি করে কাটলো! | দীর্ঘ ছ'বছর। বিভিন্ন জেলে। এবার 
রায়ের যুক্তির দিন। এগিয়ে আসছে। তারপর মুক্ত, স্বাধীন 
নাগরিক । 

রায় ভাৰছেন । 

কিন্তু, অত সহজে পুলিশ কি আমাকে মুক্তি দেবে ? হয়ত জেল--. 
গেটেই ধরবে। ১৮১৮ সালের ৩ নং রেগুলেসানে আমাকে বন্দী 
করতে পারে । কিছুই বিচিত্র নয়। 

রায় মনে মনে হাসলেন । 

সব রকম অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। 

আজ কারাযুক্তির দিন ঃ 

১৯৩৬ সাল ; ২০ সে নভেম্বর। 

সকাল বেল! । জেলার রায়ের মেলে এসে হাজির। হাতে 

একখান ফাইল । 

হাসিমুখে বললেন । 

মিঃ রায় আপনি মুক্ত । 

সমগ্র জেলে ; কমরেড রায়ের মুক্তি সংবাদ; বিছ্যৎ বেগে ছড়িয়ে 

পড়লো । জেল ভেঙ্গে পড়লো । সবাই বিদায় অভিনন্দন দিতে ছুটে 
এল? দীড়াল রায়ের পেছনে । সারিবেধে চললো । জেল গেট 

পর্যন্ত । রায় হাসিমুখে বিদায় নিলেন। 

বছ কংগ্রেস কর্মী ও নেতা 

জেল গেটে উপস্থিত। সংযুক্ত প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ; 

রায়কে মাল্যদ্দান করা হোল। তারপর মহাসমারোহে ॥ স্থানীয় 

কংগ্রেস নেতার ভবনে রায়কে নিয়ে আসা হোল। একটা সাদর 

অভিনন্দনের ব্যাবস্থ। ছিল। 
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স্থানীয় কংগ্রেস নেতা অন্থরোধ করলেন, আপনাকে কংগ্রেসের 

সদব্য হতে ছবে। 

বেশ, আমার আপত্তি নেই। 

সঙ্গে সঙ্গে একজন কংগ্রেস কমী। কংগ্রেসের 'মেম্বারশীপ' 

ফর্ম খান! রায়ের সামনে রাখলেন । 

রায় নি:সংকোচে তার ওপর স্বাক্ষর দিলেন। এম, এন, রায়। 

সবাই আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলে। ৷ 

কয়েক দিন পর। একট ঘরোয়া বৈঠক বসেছে। মহাত্মাজী। 

আছেন। আছেন জহরলাল নেহেরু । গোবিন্দ বল্লভ পশ্থু। 

সুভাষ চক্র বস্থ।। আরও অনেকে | 

গোবিন্দ বলব পম্থ বললেন। আপনাকে এ আই, সি, সির 

মেম্বার হতে হবে। | 

তাই হোলেন। সবাই এক বাক্যে নিখিল ভারত কংগ্রেস 

কমিটির সদস্তপদে ; রায়কে সম্মানের সঙ্গে বরণ করে নিলেন । 

কংগ্রেসের সবাই চান। 

স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোধায় এম, এন, রায়কে ! 

বোম্বায়ের ভি, বি, কাণিক, নিম্বকর, যোগলেকর। সবার ইচ্ছা! ৷ 
রায়ের প্রধান কার্ধালয়। বোম্বাই শহরে থাকুক। 

রায়েরও তাই ইচ্ছা। 
আপাততঃ বোম্বাই থেকে কাজ আরম্ভ হবে। 

বোগ্বায়ের বু শিক্ষিত বাক্তি। রায়ের পাশে এসে ঠাড়িয়েছেন। 
বোম্বাই বসে রায় কাজ শুরু করলেন। 

রায়ের সব ভার নিয়েছেন। বোম্বায়ের বন্ধুরা । রায় ত 

নিঃসম্বল। ফকির বলা চলে। | 
১৯৩৭ সালের জানুয়ারী মাস, সকাল বেলা। 

বন্ধুদের সঙ্গে রায় গল্প করছেন। 
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ডাক-পিয়ন চিঠি দিয়ে গেল। : 

বিদেশী ডাক। জার্মানী থেকে এসেছে । লিখেছেন এলেন । 

তোমার জন্য ছ' বছর সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে আছি। আর 

কতদিন থাকবো? 

চিঠিখান। পড়ে, রায়ের চোখের কোণ ছুটে, যেন ভিজে ভিজে 
মনে হোল। 

কাণিকের দৃষ্টি এড়াল না। কার চিঠি? 
এলেনের চিঠিখান। রায় কাণ্রিকের হাতে দিলেন। 
চিঠি পড়ে কাণিক মহাখুনী। লাফিয়ে উঠলেন আর দেরী 

কেন? এলেনকে ভারতে আনাবার ব্যবস্থা ককন। 

তাতে। করবো । কিন্তু টাকা কই? 

সে ভাবনা! আমাদের । 
তখনই টেলিগ্রাম গেল। টাক। পাঠাচ্ছি। 
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তাই হোল । 

১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাস। 
ভারতের মাটিতে ; এলেনের সঙ্গে রায়ের বিবাহ অনুষ্ঠান ; বিনা 

আডম্বরে পালিত হোল । 

ভারতে কাজ আরম্ভ £ 

জহরলালের কাছ থেকে আমন্ত্রণ এল। কত আন্তরিকত। সে 

আহ্বানে । 

আনন্দ ভবনে আন্মুন। অনেক কাজ করবার আছে। 

রায় এলাহ্যবাদে এসেছেন। আনন্দ ভবনে বিজয়লঙ্ষ্মী পণ্ডিত, 

ইন্দির। গান্ধী, কৈলাস নাথ কাটজু, | লাল বাহাদুর শান্ত্রী। অনেকের 
সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ পেলেন। 
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পণ্ডিত মতিলাল নেছেরুর বিরাট ফ্যামিলি লাইব্রেরী । 
এখানে বসে বসে কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র, কর্ম পন্থা, নীতি, প্রয়োগ 

ব্যবস্থা; সব ভাল ভাবে জেনে নিলেন। একট। ধারণ! হোল। 

পণ্ডিতজীর সঙ্গে কথা বললেন। 
নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির মধ্যে; ছুটে। দল আছে দেখছি ।. 

ছুটি বিভিন্ন মতবাদ । 

পগ্ডিতজী বললেন । 

তা ঠিক! দক্ষিণপন্থী আর বামপন্থী। আমাকে বলা হয় 

বামপন্থী । কিন্ত এক জায়গায় আমাদের মিল আছে । আমরা 

সবাই চাই। প্রথমে 520 ০01 73:1050 [217961321350, ইংবাজ 

রাজত্বের অবসান । ভারপর হবে দেশ গড়ার কাজ । সোসালিজমের 

আদর্শে । আমরা নতুন ভারত গড়বো। 

রায় হাসতে হাসতে বললেন । 

বুর্জোয়া কায়েমী স্বার্থ । কংগ্রেসের দরজ। আকড়ে বসে আছে। 

টাটা, বিড়লা আর গোয়েম্কার দল। এদের কংগ্রেস থেকে হটাতে 

হবে। তবেই ত সোসালিজম প্রতিষ্ঠ। করতে পারবেন। 

জহরলাল এ আলোচনা আর বেশীদুর বাড়তে দিলেন না। 
বললেন।-_-এ বিষয় আমর! পরে চিন্তা করবো! । 

রায়ের মনে একটু ধোকা লাগলে।। মনে হোল; কেমন. 

যেন এডিয়ে গেলেন। ভাল লাগলে না। 

রায় বোদ্বায়ে ফিরে এলেন। 

রায়ের চিন্তাধারা । বিভিন্ন পথে ছুটতে লাগলে । ভাবতে 
বসলেন । 

আমাকে যদি কংগ্রেসের মধ্যে কাজ করতে হয়ঃ তাহলে সম্পুর্ণ 

নতুন পথে আমাকে এগুতে হৰে। বৈপ্লবিক কর্মপন্থা গ্রহণ করছে, 
হবে। তবেই শোবধিত জনগণের মুক্তি আসবে ।. 



এম. এন, রায় ২৩৩, 

সর্বস্তরের মানুষকে জানিয়ে দিতে হবে। আমর1 কি তাদের 

দিতে চাই। কেন জীবনে নৈরাশ্য ? 

কিন্তু দেশের সংবাদ পত্র। তারা ত আমার কথ ছাপবে না! । 

সবই বুর্জোয়াদের কাগজ। আমাদের একখান! নিজশ্ব কাগজ 
থাক] চাই। 

অন্তরঙ্গ সহকর্মরা উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। 
ঠিক আছে। আপনি কাগজ বার করুন। 
নতুন সাপ্তাহিক পত্রিকা বার হোল,__৪ঠা এপ্রিল, ১৯৩৭ সাল। 

ইণ্ডেপেনডেন্ট ইত্ডিয়া,--ছাপা হোল । বোম্বাই থেকে। 

সম্পাদক--এম, এন, রায়। 

নতুন চিন্তাধারা । 

বিপ্লবের নতুন টেকৃনিকৃ। নিভূলি চিস্তা পদ্ধতি। রাজ'নীতির' 
বিজ্ঞান! সবাই চমকে গেল। 

পত্রিকাখানি সার! ভারতে জন-প্রিয়তা অর্জন করলে । 

বিক্রুয় সংখ্যা হু সু করে বেড়ে গেল। 

এই কাগজখানি ছিল রায় ও এলেনের প্রাণ । 

তার। আদর করে বলতেন,-_০৫: 901 10110. 

রায়ের চিন্তাধারার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই কাগজের নামও 

বদলে গেল। 

আজ নতুন নাম,২-র্যাডিক্যাল হিউমানিগম | 

এম, এন, রায়, সার! ভারত ঘুরছেন। কই, তিনি 'ত বাঙ্গলায় 

আসছেন না? সুজলা, সুফল, শন্ত শ্যামলা বাংলাদেশ । তার 

প্রিয় জন্মভূমি ! বাঙ্গালী কে ফিরে পেতে টায় । চিঠির পর চিঠি, 
বাচ্ছে। কবে বাঙ্গলায় আপছেন? 

১৯৩৮ সাল 7 ২*সে জাছুয়ারী | হাওড়। স্টেশনের ৮ নং প্লাটফর্ম । 



“২৩৪ এম. এন, রায় 

তিল ধারণের স্থান নেই। সকলে চোখে মুখে । আকুল আগ্রহ 
ও উত্তেজনা । সবাই তাকিয়ে আছেন। দুরের এ সিগনালের দিকে.। 

ট্রেনের আর কত দেরী? 
দীর্ঘ বাইশ বছর পর। মানব প্রেমিক। বিশ্ব বিপ্লবী । কমরেড 

এম, এন, রায়। বাংলার প'লমাটিতে, পা দেবেন। আজ কত 

বছর পর। বাংলা মায়ের বীরেলে। মায়ের কোলে ফিরে 

আসছে। পৃথিবীর সব দেশের পুজ। পেয়ে ফিরে আসছে। | 
বাংল! মায়ের দামাল ছেলে, কামাল কিয় ভাই। 

দেশের ও জাতির এই ছুর্দিনে। বাংলার নরম মাটিতে পা 
বাড়ালেন। কমরেড এম, এন, রায়। তাই সবার মুখে, 

ওরে ছুয়ার খুলে দেরে, বাজা শঙ্খ বাজ; গভীর রাতে এসেছে 

আজ, ছুঃখ রাতের রাজ! । 

&্টেশনের মাইক ঘোবণ1 করলে! । 

ট্রেন ঠিক সময়েই আসছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে ; কানাড। 
নিমিত বিরাট লৌহ শকট। ধুম উদগীরণ করতে করতে । হাওড়া 
ষ্রেসনে প্রবেশ করলো । 

সবাই ছুটলেন। প্রথম শ্রেণীর কামরার দিকে । 

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি, আর সম্পাদক। 

কত নেতৃবৃন্দ । গুণগ্রাহীর দল ক্ষিপ্র পদক্ষেপে ছুটলেন | 

মাল! হাতে করে ; প্রথম শ্রেণীর কামরার দিকে । সবাই এগিয়ে 

গেলেন। হুড়োনডি পড়ে গেল। | 

প্রথম শ্রেণীর কামরা । খালি করে সবাই নেমে এলেন। 

'কামর। ফাকা । রায়কে খুজে পাওয়া গেল না। 

কই, কমরেড এম, এন, রায় কই? 

বিরাট জন-সমুদ্রের মধ্যে। তিনি হারিয়ে গেলেন নাকি । খোঁজ 

খোজ, খোজ । | 

এমন সময় হরিকুমার চক্রবতী”। 



এম' এন, বায় ২৩৫ 

এম, এন, রায় আর তার সহ-্ধমিণী এলেন রায়কে আবিষ্চার 
করলেন; একট! ছোট ইণ্টার ক্লাস কামরার অন্ধকার কোণ 
থেকে । লোকের শ্রদ্ধ। বেড়ে গেল। 

রায় হাসতে হাসতে বেড়িয়ে এলেন। 

বিরাট শোভা যাত্রা। কমরেড এম, এন, রায়কে একখানা খোল! 

মোটরে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে নিয়ে আসা হোল। কলকাতার কেন্দ্রস্থল । 
চারিদিকে আনন্দ ও উৎসব। 

সকলের মুখে । 

জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ । এম, এন, রায় জিন্দাবাদ । 

প্রাদেশিক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ; রায়কে অপূর্ব অভিনন্দন দেওয়া 

হোল। সে অভিনন্দন পত্রের প্রতি ছত্র। আন্তরিকতায় পরিপুণ। 

বুকের রক্তে সমুজ্ছল। 
দেশ আপনার মুখের ধিকে চেয়ে আছে। জাতিকে নির্দেশ দিন। 

দেশকে স্বাধীনতার পথে পরিচালিত করুন । বন্দে মাতরম্। 

এম, এন» রায় অভিভূত। দীর্ঘ দিন পর। বাংলায় ভাষণ 
দিলেন,--কংগ্রেসের সেবাই দেশ্রে সেবা । 

তারপর ক্রমাগত । রায়ের ডাক আসছে চারিদিকথেকে। 

কৃষ'ণ, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত যুবক। সবাই দলে দলে আসতে লাগলো। 
দেখতে চায় তাকে । শুনতে চায় তার কথা। কেউ বাদ নেই। 

অতুল ঘোষের বাড়ীতে রায় আছেন। ১৭ নং বিবেকানন্দ রোড । 

সেখানে মেলা বলে গেছে। যেন হরিহর ছত্রের মেলা। লোকের 

'আনাগোনার শেষ নেই । উৎসাহ আর আগ্রহ। 

গভর্ণমেন্ট চিস্তিত। গোয়েন্দা বিভাগ সচকিত ! 

অথচ রায়। একটিও বেঞ্ধাস কথ! বলছেন না। 

শুধু-_জনগণের মুক্তি চাই। বিপ্লবের নতুন টেকৃনিক। শোবণ- 

হীন সভ্য সমাজ । ভারতে গড়ে তুলতে হৰে। 
পুলিশ বড় বে-কায়দার় পড়ে গেল। 



৩৬ | এএম? এন, কায 

কলিকাতা কর্পোরেশন কম্জচারী সমিতি £ 

পুরোন দিনের কাগজ গুলে! । উল্টে পাপ্টে দেখছিলাম । হাতে 
এল। বত্রিশ বছর আগের। একখান) সাপ্তাহিক পত্ত্রিক!। 

কর্পোরেশনের কথা । ছেড়া এক খণ্ড কাগজ । তারিখ,--১১ই এপ্রিল 

১৯৩৮ সাল। তাতে দেখলাম। 

৮ই এপ্রিল.১৯৩৮ সালে; কর্পোরেশনের দশ হাজার শ্রামিক, 

কর্মচারী ও অফিসারগণ । এক চমতকার অভিনন্দন দিয়েছিলেন ; 
কমরেড এম, এন, রায়কে । পু 

তারই সুন্দর ও মনোজ্ঞ বর্ণন!। 

কর্পোরেশনের কেন্দ্রীয় অফিস সংলগ্ন স্ুবিষ্তৃর্ণ লনটি । সুন্দর 
করে সাজান হয়েছে । সভাপতির আসনে বসেছেন। তরুণ 

কাউন্সিলর সুধীর রায় চৌধুরী (প্রার্তন মেয়র )। 
ডায়াসের উপর সারি সারি বসেছেন। 
জে, সি, মুখাজা ( 0..0) ভক্টর বি, এন, দে, বিনয় জীবন 

ঘোষ, স্বুখেন চাটার্ভাঁ, অনাথ বন্ধু দত্ত, রাধারমন রায় চৌবুরী আরও 
অনেকে। 

অতুল ঘোষের বিবেকানন্দ রোডের বাড়ীতে রায় আছেন । 

কর্পোরেশনের মোটর ছুটলো। তীঁকে তুলে আনতে ।' সন্ত্রীক 
রাঁয় কর্পোরেশনে উপস্থিত হোলেন। 

প্রথমেই হাসিমুখে অভিনন্দন জানালেন। কর্পোরেশনের জনপ্রিয় 

প্রধান কর্মসচিব। জে, সি, মুখাজী। সহজ ও সরল ভাষায় 

বললেন,-_-সমস্ত। জর্জরিত বাংল! দেশকে আপনার কর্মক্ষেত্র করুন। 

তরুণ সভাপতি সুধীর রায় চৌধুী একটু জোর গলায় শুরু 
করলেন! তিনি ত স্ুবক্তা। 

আমি ভবিস্তা বাণী করছি। সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্ব। 
একদিন আপনার হাতে আসবেই । 



এষ, এন রায় হ্ঙওথ 

তুমুল হর্যধ্বনীর মধ্যে রায় উঠলেন । 

আমি বাংলায় ব্্দিন পরে এলাম। বাংলার বর্তমান রাজ. 

নৈতিক অবস্থায়; আমার দ্বার কি, আর কতটুকু হতে পারে; 

তা না৷ বুঝে বাংলার রাজনীতিতে অংশ নিতে পারছি ন1। 
তারপর একটু হেসে বললেন। | 
বাংলার রাজনীতি অত্যন্ত জটিল। অতি সাবধানে এখানে 

প্রবেশ করতে হবে। আমি মাত্র কয়েকদিন, বাংলায় আছি। আমি 
বেশ বুঝতে পেরেছি । বাংলার রাজনৈতিক জীবনে । সত্যকার 
রাজনীতিজ্ঞ। অল্পই আছেন। 

এ কয় দিনে দেখলাম । বাংল! দেশে, কর্পোরেশন-পলিটিক 
ছাড়া আর কোন রাজনীতি নেই। 

তারপর শ্রমিকদের উদ্দেশ্টু করে বললেন,-_ 

যার! সর্য-হারা, তারাই সর্বশক্তির উতস। 
কৃষক ও শ্রমিক। দেশের প্রকৃত শক্তি সম্পদ । এদের মধ্যে 

জাগরণ আনতে হবে। | 
কংগ্রেসের কার্জ শহরে আর কলকাতায় বমে হবেনা । গ্রামে 

ফিরে যান। শ্রামের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে পুনরুজ্জীবিত করুন। 

ইংরেজ আমলে। একমাত্র কলিকাতা কর্পোরেশনকে কেন্দ্র করে) 
বাংল। দেশের সব কিছু রাজ-নীতি চলতো । কলকাতা এসেই ; 

* রায়ের অভিজ্ঞ চোখে ; সেট! ধর! পড়লো । আর তিনি কর্পোরেশনের 

ভেতরে দাড়িয়ে; হাটে হাড়ি ভেঙ্গে দিয়ে গেলেন। এটাই রায়ের 

বলিষ্ঠ সংগ্রামী চরিত্রের আর একটা দিক। 

ফৈজপুর কংগ্রেস 

১৯৩প সাল। | 

পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু । কংগ্রেসের নির্বাচিত সভাপতি । 



২৩৮ | এম, এন, রায় 

এম, এন, রায়। ডেলিগেট নির্বাচিত হয়ে এসেছেন। তাছাড়া 
তাকে সাদরে আমন্ত্রিত অতিথির সম্মান দেওয়া! হয়েছে। 

সবার মর্যাদা ও গুরুত্ব ওয়াকিং কমিটির সদস্যদের সমপর্যায় । 
তার জঙ্ত সংরক্ষিত আলাদ। কুটির। 

দেশী ও বিদ্বেশী সাংবাদিকরা । তাঁর কাছাকাছি ঘুরে বেড়াচ্ছেন । 
কংগ্রেস নগরে; সব সময়। একত্রে জহরলাল আর এম, এন” 

রায়। পাশাপাশি ঘুরছেন। হাসি আর আলাপ । বিষয় কমিটির 
প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা চলেছে । নিভৃতে ও একান্তে । 

কংগ্রেস অধিবেশনে বিষয় কমিটির প্রস্তাবের কথা উঠলো । 
রায় বললেন। 
কংগ্রেসের ভিতর কৃষকদের অবশ্যই চাই। তারাই হবে,-- 
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হবার চাদা দেবে। পয়সার পরিবতে ফসলে । আমি প্রস্তাব দেব। 
তাই হোল। 
রায় কংগ্রেসে প্রস্তাব দিলেন। নতুন চিস্তা। ডেলিগেটরাঁ 

একটু থমকে গেলেন । 
ফসল দিয়ে টাদা শোধ । এ আবার কি? কেউ কেউ অন্ভুবিধার 

কথা তুললেন। কিন্তু পণ্ডিতজীর এতে পুরে সমর্থন। . তাই আপত্তি 
টিকলো৷ না। 

ডেলিগেটর লক্ষ্য করলেন ৷ 

ফৈজপুর কংগ্রেসের প্রস্তাব গুলোর মধ্যে ; যেন একটু অন্তরকম 
মু্দিয়ানা। একটু নতুনত্ব। কেমন যেন একটু রুশ রুশ গন্ধ। 
সর্বহারার জন্য বেশী দরদ । কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত । তারাই যেন 
দেশ। বড়লোক ডেলিগেটরা। একটু অস্বস্তি বোধ করলেন। 
তাদের দেহ একটু শির শির করে উঠলো । 

রায়ের সঙ্গে জহরলালের গ্রীতি, ঘনিষ্ঠতা আর অন্তরঙ্গতা | মনে 
হোল । যেন একটু বাড়। বাড়ি। সব ব্যাপারেই রায়ের সঙ্গে পরামর্শ । 



এম, এন, প্রায়. ২৩৯. 

সবাই ভাবলেন। তাহলে? 

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের; পরবর্তী সভাপতি নিঃসন্দেহে 
এম. এন, রায়। 

শুধু নিয়তি । অৃশ্তটে বোধকরি একটু হাসলেন। 

শুধু কি সাধারণ মানুষ? 

একথা ভেবেছিলেন। প্রখ্যাত সাংবাদিক। ইউনাইটেড. 
প্রেসের ম্যানেজিং ডাইরেইর, বিধু ভূষণ সেনগুপ্ত। 

ঠার স্মৃতি কথা । পড়লে বেশ বোঝা যাবে। ] 

এই অধিৰেশনের সর্বাধিক আকর্ষণীয় ব্যক্তি ছিলেন । এম, এন, 
রায়! ফৈজপুরে তিনি একজন কংগ্রেসের সেবকরাপে যোগদান 
করেছিলেন। মনে হয়েছিল। তিনি প্রথিবীর বিপ্লবী জয়-যাত্রা 

ঘুরে যে অভিজ্ঞতা! অর্জন করেছেন। মাতৃ-ভূমির সেবায় ত1 কংগ্রেসের 
পতাকাতলে সমর্পণ করবেন। কংগ্রেসের অধিবেশনে ১ কুষক ও. 

শ্রমিক সম্পর্কে একটি খসড়া রচনার জন্য জহরলাল তাকে অন্থুরোধ' 
করেন। 

পরবর্তা কংগ্রেসে রায়ের একটি গুরুত্বপূণ স্থান নির্দিষ্ট হয়ে আছে-। 

হরিপুর! কংগ্রেস £ 

১৯৩৮ সাল। 

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। এবার নব-নির্বাচিত সভাপতি । 

স্মভাষচন্দ্র বন্্ু। এ বছর সুভাষ ছিলেন। কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের 

মনোনীত প্রার্থী । তাই তার নির্বাচনে অস্তদ্বন্দ দেখ! দেয় নি। 

হুরিপুরা কংগ্রেসের উল্লেখ যোগ্য কাজ, জাতীয় পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনা কমিটি গঠন । 



২69 এষ, এন, বায় 

১৯২৯ সালে রাশিয়ায়. সর্বপ্রথম,--পঞ্চমবাধিকী পরিকল্পন! 

গৃহীত হয়। তখন রায় ইউরোপে । পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার মূল 
স্মপ্্র। রায় ছাত্র হিসাবে অধ্যয়ন করে ছিলেন। 

রায়, স্থভাষকে বললেন। 

অনগ্রসর দেশকে; ক্রুত আধিক অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে 
হলে একমাত্র রাস্তা । পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা গ্রহণ কর । রাশিয়! 
সেই পথে চলেছে। 

সুভাষ চন্দ্র সেই পথে ষেতে চান। 

পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুকে পঞ্চবাৰ্ধিকী পরিকল্পনা কমিটির 

চেয়ারম্যান নিবাচিত করা হোল । 

রায় কংগ্রেসে আর একটা প্রস্তাব দিলেন। তিনি বললেন, 

গণ-পরিষদ গঠন কর] হোক। এ প্রস্তাবও কংগ্রেসে গৃহীত- হোল । 
গণপরিষদ গঠন সম্পর্কে, একটা কনভেনসন হয়। এই প্রস্তাবটির 

যৌক্তিকত! সম্বন্ধে রায় এক মনোজ্ঞ ভাষণ দিলেন । 

রায় বললেন। 

দেশের রাজনীতিকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে; এগিয়ে 
নিয়ে যেতে হবে। বেপ্লৰিক পদ্ধতি; কর্মস্চি ও কৌশল অবলম্বনে 

ক্ষমতা কেড়ে নিতে হবে। কংগ্রেসের বিপ্লব-বিরোধী নেতার! ১ 

রায়ের কথা শুনলেন বটে, কিস্তু ভার! রায়কে ঠিক বুঝলেন কি না; 
'তা বোঝা গেল না। 

রায় দেখলেন । 

বুর্জোয়। দল। কংগ্রেসের দরজ। আকড়ে পড়ে আছেন। তার! 
'চান কায়েমী স্বার্থ; যেন বজায় থাকে। কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্তের 

অক্তি বৃদ্ধির কথা । শুনে তার প্রমাদ গুনলেন। বেশ ভয় পেলেন । 

এমনি করে একটা বছর কেটে গেল। 



এম. এন, রায় ২৪১ 

ত্রিপুরী কংগ্রেস £ 
১৯৩৯ সাল। 

এবার ত্রিপুরীতে কংগ্রেস । কংগ্রেস হাইকমাণ্ড। এ বছর 

সভাপতির পদে মনোনয়ন দিয়েছেন ; পট্টভাই সীতারামিয়াকে। 

কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষ । সুভাষ চন্দ্রকে আরও এক বছর 

পেতে চান ; সভাপতির পদে । চারিদিক থেকে আবেদন আসছে । 

সুভাষ পরামর্শ করলেন রায়ের সঙ্গে । কি করাযাবে? বাপুত 
আমাকে চাইছেন ন1। 

রায় বললেন। 
গ্রেস গণ-তান্ত্রিক গ্রৃতিষ্ঠান। মনোনয়ন চলতে পারে না। 

আপনি ঠিক থাকুন। 10171086100 135 ৪ 29011 ০ ৫6- 

20001805 | 

আমারও তাই মত। সুতরাং আমি দ্বিতীয় বারের জন্ত ; নির্বাচন 

প্রার্থী হব। হাই কমাণ্ডের অন্তায় আবদার মানবে! না । 

স্থভাষের কণ্টে দু সংকল্পের প্রত্যয়! কংগ্রেস হাই-কমাণ্ডের 

প্রচণ্ড বিরোধীত। আরম্ভ হোল । কত কু€স৷ প্রচার হোল। বাঙ্গালী 

'অবাঙ্জালীর প্রশ্ন উঠলে।। কত রকম যড়যন্ত্র চললো । স্বয়ং মহাত্মা 

গান্ধণ উঠে পড়ে লাগলেন; স্বুভাষকে হারাতে হবে। তবু সুভাষকে 

হারাতে পারা গেল না। বিপুল ভোটাধিক্যে সুৃভাষচন্ত্র জয়লাভ 

করলেন। বিপ্লবী তরুণের জয় হোল। বিহারের জয় প্রকাশ নারায়ণ 

আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন... জয় তরুণের জয়। 
সীতারামিয়ার শোচনীয় পরাজয় । 

গাস্বীজী মর্মাহত হোলেন। বললেন,-পটুভাই সীতারামিয়ার 

পরাজয় আমারই পরাজয়। 21 109£521, 
আরও ছুঃখের কথা । গণ-তন্ত্রের ধ্বজাধারীগণ ! জহরলাল 

নেহের থেকে আরস্ত করে রাজের গ্রনাণ।. গোবিন্দ বল্লভ পন্থ। 

সরোজিনী নাইডু পর্যন্ত! কেউ এই বড়যন্ত্র থেকে বাদ গেলেন না । 



হঞ৪২ এম. এন. রায় 

কেউ কংগ্রেসের আইনসঙ্গত নির্বাচিত সভাপর্তির সঙ্গে সহ- 
ফোগিতা করলেন না। ন্থৃভাষচন্দ্র গান্ধীজীকে অন্থ্ররোধ করলেন । 

গান্ধীজী বললেন । 

তুমিই ওয়াকিং কমিটি গঠন কর। আমরা আর ওর মধ্যে কেনা? 
কেউ. সহযোগিত। করতে রানী নয়। কেউ স্ুুভাষকে চায় ন1। 

স্তাষ এক ঘরে। সুভাষ বাঙ্গালী । 

আরও আশ্চর্য । জাতিরজনক মহাত্মাগান্ধী। তিনিও এই 

ব্ডযন্ত্রের বাইরে ছিলেন না। 
তখন এম, এন, রায়, সুভাষের নিত্য সঙগী। 

রায় বললেন,--এ ঘটনায় ; এটাই প্রমাণ হোল। কংগ্রেদ' 
গণতন্ত্র আর সোসালিজমের কথ মুখে বলেন বটে, কিন্ত আসলে কংগ্রেস 

গণতন্ত্র চান না। সোসালিজম ও চান না । চান রামরাজ্য। 

সুভাষ চিন্তিত! সুভাষ উদ্ধিগ্র। সুভাষ দিশেহারা । 

কিন্ত আমি যে সবাইকে নিয়ে কাজ করতে চাই। আমি যে--. 

সুভাষ কেঁদে ফেললেন । আমি যে সবাইকে ভালবামি। 

রায় বোঝালেন। 

এতে হতাশ হবার কিছু নেই । ছুঃখ করার কিছু নেই। এই ত 

স্থযোগ। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বনু তরুণ বিপ্লবী, নেতা ও কমী 

আছেন। তাদের শ্রযোগ দিন। তাদের নিয়ে বিপ্রবী কংগ্রেস, 

ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করুন। দেশকে এগিয়ে নিয়ে চলুন । 

ভারতের স্বাধীনতা ত্বরান্ব্ঠ হবে। এই সব ফ্যাসি& মনোভাব 
সম্পন্ন ; বুড়ো শালিকদের সরিয়ে দিন। সর্বত্যাগী তরুণ বিপ্লবী 
যোল্ধা চাই। যারা বুকের রক্ত দেবে। সব আগে প্রাণ যে করিবে দান। 

সুভাষ ইতঃভত করতে লাগলেন। 

কলিকাত। ওয়েলিংটন ক্ষোয়ার--রাজ। সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার * 

ইতিহাস কৃষ্টি করেছে। বাঙ্গালী কোন দিনই তা ভুলবে না। 



এম. এন, রায় ২৪৩ 

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির জরুরী সভ1 ; এই পার্কে ডাকা 
হয়েছে। স্ুভাবচজ্জ স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করবেন। এই হঃসংবাদ 

বিদ্যৎগতিতে সার। বাংলায় ছড়িয়ে পড়লে।। যেন বিনামেঘে বস্তাঘাত। 

সবাই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন। কি সর্বনাশ। সুভাষ 

পদত্যাগ করবেন 1? বাংলার নয়নমণি সুভাষ। 

বাংলার পথে ঘাটে; হাটে বাজারে; অফিসে আদালতে ; 

এক কথা। এক আলোচন1। দেশগৌরব সুভাষ চন্দ্র। কংগ্রেস 
সভাপতির পদ, স্বেচ্ছায় ছাড়ছেন। সবাই মুয়মাণ। সবাই ছুঃখিত। 

সার বাংলায় শোকের কালে ছায়া; নেমে এসেছে। চারিদিক 

অন্ধকার। কোথাও আলো নেট। 

সুভাষ চন্দ্রের এলগিন রোডের বাড়ী । এম, এন, রায় খুব ভোরের 

এসে হাজির। পরদিন রাজ সুবোধ মন্তিক ক্কোয়ারে ; জাতির ভাগ্য 

পরীক্ষা হবে। কংগ্রেলের এঁতিহাসিক অধিবেশন, বসবে। 

অনেক যুক্তি দিয়ে বোঝালেন নুভাষকে। 

আপনি পদত্যাগ করবেন না। বিপ্লবী তরুণ আপনার মুখের দিকে 

চেয়ে আছে। আপনি তারুণ্যের প্রতীক! এ ভূল করবেন ন।। 

অভিমানে ও মনোবেদনায় ; স্থভাষের চোখে জল এসে গেছে। 

ভাবগ্রবণ স্থভাষ। একটিও কথা বলতে পারলেন না। নীরব 

রইলেন। শুধু চোখের ছুকোণ বেয়ে টস্ টস্ করে অশ্রধারা। 

ছুই গণ্ডে অঝোরে ঝরে পড়তে লাগলো । সে এক পবিত্র দৃশ্ঝ। 

আজ সেই এতিহাসিক সম্মেলন । 

সন্ত্রীক এম, এন, রায় সভায় এসেছেন। পোজ! স্থভাষের কাম্পে 

হাঞ্ির। আবার অন্গরোধ । 

আপনি ত্যাগী! আপনি কর্মী। আপনি বিপ্লবী। আপনি 

তরুণ ভারতের (প্রতীক। ইচ্ছামত, ওয়াকিং কমিটি গঠন করুন ॥ 

বুর্জোয়। ষড়যন্ত্র ধংস করুন। আপনি সভাপতি থাকুন। 



২৪৪ এম. এন. রায় 

এম, এন, রায়ের সনির্বন্ধ অন্গুরোধ কোন কাজে এলোনা। লক্ষ 

মানুষের উৎকণ্ঠা ও আবেগের মধ্যে ; স্বৃভাষ ঘোধণ! করলেন। শান্ত 
অথচ দৃঢ় স্বরে। বেদনামধিত হ্াদয়ে। 

আমি কংগ্রেস সভাপতির পদ ছাড়লাম। 

ড: রাজেন্দ্র প্রসাদ অস্থায়ী সভাপতির পদে নির্ধাচিত হোলেন। 

সুভাষ চন্দ্র ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করলেন। 

সেইদিন হতে। কংগ্রেসের কবর স্য্টি হোল। অন্ধ দেশ নেতারা 
দেখতে পেলেন না। জাতির দুর্ভাগ্য । কংগ্রেসে ভাঙ্গন ধরলো । 

সেই ক্ষুত্র ফাটল। বৃহৎ জাহাজকে ডুবিয়ে দিল। কংগ্রেসের দস্ত 
চূর্ণ হোল। আজ কংগ্রেস দ্বিধা বিভক্ত । 

ভারতের সর্বহারা শোধিত জনগণ চোখের জলে, সেই বিদায় 

দৃপ্ত দেখলেন। সবাই দিশেহার1। 

তাদের প্রিয় স্থভাষ। তাদের একমাত্র আপন-জন সুভাষ । লক্ষ 

লক্ষ কোটি কোটি। সর্বহারা বঞ্চিতের আশা-ভরসা সুভাষ । চোখের 
জলে বিদায় নিলেন। সৈ দৃশ্য ভোল। যায়ন1 । সে ছৰি মুছবে না। 

ভারতমাত। অদৃশ্যটে চোখ মুছলেন । 

রামগড়-কৎ গ্রেস_-১৯৪০ সাল। 

ত্রিপুণী কংগ্রেসের পর। স্মভাষ কংগ্রেস ছাড়লেন । দেশের 
রাজনৈতিক পরিস্থিতি, খুবই ঘোলাটে হয়ে এল। চারিদিকে 
অনিশ্চয়তা । দেশে একট! অস্বস্তিকর অবস্থা । 

কংগ্রেস হাই কমাণ্ড। রায়ের ওপর খুবই বিরক্ত । তাদের বিশ্বাস, 
রায়ের পরামর্শেই ; স্থুভাষ হাইকমাণ্ডের বিরুদ্ধে গেছলেন। 

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ; রায়কে পছন্দ করলেন না। আস্তে আস্তে 

সুরে সরে দাড়াতে ল।গলেন। রায় একঘরে। 



এম এন রায় ২৪৬ 

আবার কংগ্রেসে নির্বাচন। এবার কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী। 
মৌলনা আবুল কালাম আজাদ । 

স্থভাষের অবস্থা দেখে; কেউ আর আজাদের বিরুদ্ধে দাড়াতে 

সাহস পেলেন না। সবাই ভয় পেলেন । | 

এম, এন, রায় সাহস করে এগিয়ে এলেন। 

কংগ্রেসে গণতন্ত্রের মৃত্যু হতে দেবনা । গণতন্ত্রের মর্যাদা ; রক্ষা 

করবো । আমিই দ্লাড়াব। আমি জানি। কায়েমী স্বার্থ। আমাকে 

ভোট দেবেন না। তবুও দাড়াব। এ নীতির প্রশ্ন । 

রায়ের পেছনে ; আদর্শবাদী মুষ্টিমেয় ; তরুণ কংগ্রেস সেবী। 

তারা বললেন,--আপনি দ্াড়ান। গণতন্ত্রের শক্রদের বিরুদ্ধে খাড়া 

হোন । 

শেষ পর্যন্ত ভোটাধিক্যে ১ এম, এম, রায় পরাজিত হোলেন। 

আজাদ জিতলেন | ফলাফল জানাই ছিল; সবাই বললেন । এ তজানা 

কথা । হাইকমাণ্ডের ষড়যন্ত্র । কংগ্রেসে সাধারণ মানুষের স্থান নেই। 

কিন্তু আশ্চর্ব। ভোট গণনায় দেখা গেল। বাস্কে যত ভোট 

পড়েছে, তার এক দশমাংশ এম, এন, রায়ের পক্ষে । সবাই ভেবে 

ছিল। রায় একটাও ভোট পাবেন না। 

কারা ভোট দিল? তার! বিপ্লবী বামপন্থী । তারা কংগ্রেসে 

রায়ের নেতৃত্ব চেয়েছিলেন । 

কলকাতার প্রখ্যাত লিবার্টি কাগজ লিখলেন । 

জাতির ছুর্ভাগ্য । নির্বাচনে এম, এন, রায় হেরে গেলেন। 

অগ্নিযুগের নির্যাভীত বিপ্লবী । দিল্লী এসেমব্রির সদস্ত। বাংলার 

প্রবীণ কংগ্রেন নেতা । অমর চ্যাটাজী বললেন-_ 

কায়েমী স্বার্থ বিপ্লবীকে ভোট দিতে পারেনা। 



২৪৬ এম, এন? পায় 

কংগ্রেসের সহিত রায়ের মত বিরোধ £ 

সেদিন সকাল; টাইমস্ অব ইগডয়া কাগজে ; বড় বড হরফে 

বেরিয়েছে। নেহেরুর প্রেস ইণ্টারূভিউ। 

১৯৪২ সালে; ইংরাঞ্জ ভারত ছ'ড? আন্দোলনে জহরলাল 

নেছেরুর দীর্ঘদিন কারাবাস হয়। জেল থেকে মুক্তির পর। এটাই 
তার প্রথম প্রেস ইণ্টারভিউ। 

কাণিক সে দিনের একখান। কাগজ হাতে করে; রায়ের 

ঘরে ঢুকলেন। সেখানে আরও অনেকে ছিলেন। 

এই দেখুন নেছেরুজশি প্রেস ইন্টারভিউতে কি বলেছেন। তার 
কথা হোল । 1৫01006111০ 1. বি. [২০৮৪ 70110105 আমি 

এম, এন, রায়ের রাজ-নীতি পছন্দ করিনা । 

রায় একটু হাসলেন। তারপর গম্ভীর হয়ে বললেন। 

তিনি আমার রাজ-নীতিকে অপছন্দ করেন না । তিনি আমাকে 

অপছন্দ করেন । 6 01511165 12969 1001 121 190116105. 

আমি নেহেরুর রাজ-নীতি গভীর ভাবে লক্ষ্য করেছি । আমার 

মনে হয় তার কবি বা অভিনেত। হওয়া উচিৎ ছিল। [76 19 & 

10199 ৯7] 700110105, আমি নেহেরুর রাজ.নীতিতে অসঙ্গতি 

লক্ষ্য করে আসছি । 

তখন উপস্থিত সবাই উৎসুক হয়ে উঠলেন। সব কথ! শোনবার 

জহ্য। 

রায় বললেন,--আপনাদের মনে আছে ১৯২৬ সালে ব্রসেলসে; 

সাআ্াজ্যবাদ বিরুদ্ধ লীগের পক্ষ থেকে ; একট। বিশ্ব-কংগ্রেস হয়েছিল ? 
নৈহেরু হয়েছিলেন তীর প্রেসিডেট । এই বিশ্ব-কংগ্রেস। আসলে 
আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট সংস্থার একটা অংশ । সুতরাং মস্ৌর চোখে । 

নেহের তখন কমিউনিষ্ট । 



এম, এন, নায় ২৪৭ 

সে সময় মন্ো হোল বিপ্লবীদের মকা। ১৯২৭ সালে নেহেরু 

রাশিয়ায় গেলেন। বিপ্লবের দশম বাধিকীতে ; তিনি নিমন্ত্রিত 

'তিথি। 'তখন তার সঙ্গে আমার রাশিয়ায় আলাপ হয়। 

১৯৩৬ সালে জেল থেকে আমি বেরুলাম। সেই দিব থেকে 

'রাজ-নীতি ক্ষেত্রে; আমি কংগ্রেসের মধ্যে কাঞজজ করে আসছি। 

আমি নেহেরুকে সব সময় বলতাম ৷ রাজনৈতিক মুক্তি বড় কথা 

নয়। গণ-তাম্ত্রিক রূপ ঝড় কথা। তারপর একদিন কংগ্রেস গঠনতন্ত্রে 
-কথ। উঠলো । আমি নেহেরুকে বললাম; কংগ্রেসের প্রাইমারি 

.কমিটিগুলিকে ; জোরদার করতে হৰে। প্রাইমারি কমিটি গুলিকে 

পিপলস্ কমিটিতে রূপান্তরিত করতে হৰে। আর এই পিপলস্ 
কমিটির আদর্শ হবে গণতান্ত্রিক রাজ্য গঠন করা। পিপলস্ ক্িটির 
নির্বাচিত প্রতিনিধি। নম্ভাশনাল-কনভেনসন গঠন করবেন। 

ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের উহাই সংবিধান পরিষদ (09230106151 

28585031019), 

জহুরলাল বললেন, একটা পরিকল্পনা দিন। 

আমি একটা পরিকল্পনা! দিলাম । বললাম, গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে 

এগুতে হবে, রাজনৈতিক প্রোগ্রাম । কি হবে, ভার স্পষ্ট উল্লেখ 
থাকবে । হুঃখের কথা; জাতীয় স্বাধীনতার কি আদর্শ হবে। কি 

হবে তার সংজ্ঞা । জহরলাল সে বিষয়ে কোন দ্রিনই কিছু বলেন নি। 

তিনি মুখে বলতেন-তিনি সোসালিষ্ট। একবার একজন 

আমেরিকান ইউনাইটেড প্রেসের সাংবাদিককে বললেন-_-ভারতের 

আদর্শ হোল । 7051595515৩ 9০0৫1911529 উন্নতিশীল সমাজবাদ । 

এমনি করে বেশ কিছু দিন কেটে গেল। 
এবার দেশের সামনে প্রশ্ন উঠলো । জাতীয় স্বাধীনতার রূপ 

পকি হবে। সেই সময় ক্রিপস প্রস্তাব এল। আমি বললাম--1ক্রপস 

প্রস্তাব গ্রহণ করুন। 



২৪৮ এষ, এশ বার 

নেছেরু বললেন--না, ক্রিপস প্রস্তাৰে সীমাবদ্ধ ক্ষমত। দেওয়া, 
হয়েছে। অথচ ওয়াভেল প্র্যান--যেট! ক্রিপস মিশন ফিরে যাবার 
তিন বছর পর এল। যেটা বণহিন্দু আর মুসলমান সম্প্রদায়। 
দ্ু'দলের মধ্ো। আসন্ন বণ্টনের ভিত্তিতে রচিত। কংগ্রেস তাই গ্রহণ' 
করলেন। 

পারেখ রললেন। 

গান্ধীজীর সঙ্গে কথ! বললেন না কেন? 

এম, এন, রায় সহজভাবেই বললেন। 

আমি গান্ধীবাদকে মধ্যযুগের নীতি বলে মনে করি। গান্ধীবাদ' 
হোল। চ২৪£21151 09010091157 এট! রাজনীতি নয়। ধর্ম 

প্রচারকের প্লাটফর্ম । গান্ধীজী রাজনীতিকে ধর্মের ' সঙ্গে মিলিয়ে 
দিয়েছেন। মধ্যযুগের ধর্মান্ধ! ; গান্ধীজীর রাজনীতি । অন্ধ ধর্মবিশ্বাস । 

গান্ধীজীর স্বাধীন ভারতের আদর্শ। রাম-রাঞ্য প্রতিষ্ঠা। সে 
আদর্শ মধ্যযুগীয় নয়। একেবারে পৌরাণিক । কংগ্রেস একট। 
রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। মঠ বা মিশন নয়। তা। সকলকে বোঝাভে 
হবে। 

সাধারণ মানুষকে, ধর্মের ভাওতা দিয়ে কিভাবে কংগ্রেস, ভুলিয়ে, 
রেখেছে ; তার একট] উদাহরণ দিই | ১৯৫২ সালের নির্বাচন । আমি, 

একটা পোলিং বুথে; উপস্থিত ছিলাম । নিজের চোখে দেখলাম । 

একজন ভোটার । ব্যালট বাক্কষে ভোট দেবার আগে । ধান- 
তূর্বা দিয়ে ব্যালট বাস্কটিকে পূজা করলেন। তারপর করজ্োড়ে 
ভক্তিভরে নমস্কার করে, ব্যালট, পেপারটি বাস্কের ভেতর অতি. 

সম্ভূর্পণে ফেগ্নলেন। পরেতক্তি গদগদ চিত্তে বেরিয়ে এলেন। 

যে দেশে এই অন্ধ ধর্ম বিশ্বাস। সে দেশের রাজনীতি কোন 

পথ চলবে। তা বুঝতে ,বেনী বিলম্ব হয় ন।। 



এম. এন" রায় ২৪৯. 

নতুন বল গঠন £ 

র্যাডিক্যাল ডিমোক্রাটিক পাটি 
রায় দেখলেন । 

গাস্ধীজী, জহরলাল, কংগ্রেস সোসালিষ্ট পাটি, কৃষাণ সভা, কমি- 
উনিষ্ট পার্টি ; আরও অনেকে, তার বিরোধীতা করছেন। | 

রায় একাকী পথে এসে দাডালেন। কোথাও স্থান পাচ্ছেন: 
ন1। কংগ্রেস নেতার মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছেন । রায় ভেসে বেড়াচ্ছেন। 

£& 0121056 16006 , 98. কোথাও স্থান নেই। 

রায় স্থির করলেন। তাকে দমলে ; পিছিয়ে গেলে চলবে না। 
সকলের বিরোধীতা সহ্েও, তিনি সর্বভারতীয় বিপ্লবী দল গড়বেন। 

মানবতার কল্যাণে । শোষিত জনগণের কল্যাণে। 

প্রেম কনফারেন্দ ডাকলেন । বুঝিয়ে দিলেন। কেন কংগ্রেস 

ছাড়তে বাধ্য হলাম। কেন বিপ্লবী দল চাই। 

- সারা ভারতে এই সংবাদ ; দাউ দাউ করে ছড়িয়ে পড়লো | রায় 
ও কংগ্রেস ছাড়লেন। বুটিশ সরকার বোধকরি একটু মুচকে হাসলেন । 
মনে মনে খুসী হোলেন। বুকটা! একটু হাক্ষ। হোল। 

অগ্থিযুগের বিপ্লবী নেতা, অমরেন্দ্রনাথ চট্রোপাধ্যায়। তখন, 
কংগ্রেসী এম, এল, এ। দিল্লীর লেজিস্লেটিভ এসেমব্রির সদস্ত 

ভিনিও কংগ্রেস ছেড়ে বেড়িয়ে এলেন। হৃষ্কার দিয়ে বলে উঠলেন । 

আমর! বিপ্লবী | আমাদের অভিধানে পরাজয় নেই। আসর! 
বিগ্ররী দল গড়বো | বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক। 

মহারাষ্ট্র, মান্দ্রাজ, সংযুক্ত প্রদেশ, রিহার, সব জায়গা থেকে: 

টেলিগ্রাম আসছে। একখান! নয়, রুখানা নয় ; শত শত টেলিগ্রাম। 

টেলিগ্রাম পাঠাচ্ছেন। তারকুণ্ডে, কাণিক, মনিবেন কারা। 
টেলিগ্রাম আসছে, নিম্বকর, নিগম, বাজাজ, রাম সিংহ । সবার: 
কাছ থেকে। তশ্রোত বয়ে যাচ্ছে। শুধু চিঠি আর টেলিগ্রাম । 



২৪৬ এম, এন, রয় 

এলেন হিম্ দিম্ খেয়ে বাচ্ছেন। টেলিগ্রামের হিসেব রাখতে 
'আর উত্তর দিতে । উতদাহের অন্ত নেই। ইনক্লাব জিন্বাবাদ। 

বাংলায় রায়ের অন্গুগামীর দল। একে একে, হয়ে হয়েছ শতে 

এতে! রায়ের সঙ্গে, দেখা করতে এলেন। 

তার মধ্যে আছেন। চেনা অচেনা অনেকে । আছেন, 

যতীন মিত্র, রজনী মুখাজীঁ, নবপেন চৌধুরী, অনিল ব্যানাজ, বরেন 

'চ্যাটাজী+ শ্বদেশ রঞ্জন দাস, হরিকুমার চক্রবতী? চৈতন চট্টোপাধ্যায়, 

শিব নারায়ণ রায় কে. কে. সিংহ আরও কত। 

সবার মুখে এক কথা 

বিপ্লবী দল গড়ন। আমরা আপনার নেতৃত্ব চাই। এই উপযুক্ত 

সময়। সময় হোয়েছে নিকট এবার, বাধন ছিড়িতে হবে। 

উত্তর কলকাতার একদল ছেলে, শোভাযাত্র! করে এল । তাদের 

সবার বুকে £ নতুন ধরণের ব্যাজ | তাতে লেখা 7২০915৮ তাদের নেতা 

ভূতনাথ মুখাজীঁ। তিনি বললেন--আমর! রায়পন্থী । আমরা বিপ্লবী । 

আমরা! নতুন সমাজ গড়বো । আমর] পুরোন সমাজ ভাঙ্গবে । 

রায়পন্থী। শুধু বাংল। আর কলকাতায় নয়। সার! ভারতে। 

দিকে দিকে রায় পন্থী দেখা দিলেন। সবার মুখে এক কথা । 

রায়ের কর্মে ও জীবনে ; সে এক অবিস্মরণীয় দিন। সর্বত্র উৎসাহ। 

আর উত্তেজনা! সবাই নতুনের জয়গানে মুখরিত। 

রায় বললেন, _বিপ্রবীদলের বৈপ্লবিক নীতি ও কর্মপন্থা থাক! চাই। 
বৈপ্লবিক প্রয়োগ কৌশল জান। চাই। সেই এক কথা। 

রায় দেরাছুনে সবাইকে ডাকলেন । 
উদাও কে বললেন,-বৈপ্লবিক পাটির প্রয়োজন। নতুন করে, 

বৈপ্লবিক দর্শন, নীতি ও কর্ম-পক্ছ'ত গ্রহণ করে; বিষ্লবী দল গড়তে 

হুবে। আর একটা কথ । বৈপ্লবিক-নীতির ভূল গ্রয়োগ হলে। 



এম. এন রায় ২৪১ 

দেশে প্রতিবিপ্রব দেখ! দিতে বাধ্য। যেমন ঘর্টেছিল। ১৯২৭ সালে 
চীন দেশে। নতুন পার্টির নামকরণ চোল : র্যাডিক্যাল ডিমোক্রাটিক 
পার্টি । 

পার প্রতিষ্ঠ। দ্বিবস £ 
১৯৪০ পালের ২০ সেমে। 

একটা জ্বলন্ত টি হোল । পাটির প্রতীক। তাঁর মানে হোল। 

মানব-সভ্যতা। অন্ধকারে পথ খুজে পাচ্ছে না। এই আলোক 

বন্তিক তাকে পথ দেখাবে | 7০:10 06605 ৪. 206. 11211. 

দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ £ 

অমর চ্যাটাজাঁর সঙ্গে রায়ের কথা হচ্ছিল। 

অমরদা, নেহেরু বুঝতে চাইলেন না । হিটলার ফ্যাসিষ্ট শক্তি । 

হিটলারের জয়লাভে, সভ্যতার আলে! নিভে যাবে। ভারতের 

স্বাধীনতা পিছিয়ে যাবে । দেশের সর্বনাশ হবে। 

হিটলারের মেন-ক্যাম্প 11610 [100£ নিশ্চয়ই পড়েছেন। 
ল্যানডবার্গ জেলে বসে; এই বই লেখা । নাজী পাটির বাইবেল। 

নির্লজ্জ জাতীয়তাবাদ । আর বিশ্বজয়ের হুশিবার আকাঙ্ক্ষা । সসাগরা 

ধরনীর অধীশ্বর হবে ; নাজী জার্মান। আমি সব ইতিহাস বলি। 

শুনলে,আশ্চর্য হবেন। তার বিশ্বজয়ের অভিযান । 

১৯৩৩ সালের ২১ সে মার্চ; হিটলার সদস্তে চ্যান্সেলারের গঙ্দিতে 
বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে স্তাশনাল সোলালিষ্ট পাটির কর্মকত1; হিমলাঁরকে 
আদেশ দিলেন,--বঝটিক! বাহিনী গঠন কর। আমর! আর্ধ। আমর 

পৃথিবী জয় করবো । বীর ভোগ্যা বন্ুদ্ধর1 | 

১৯৩৪ সাল। মাত্র এক বছর অতিক্রান্ত হয়েছে । এক বৰছরে 



২২ এম" এন, রা 

ত্িখলাখ ভার্মান তরুণ, তার দলে যোগ দিল। মিলিটারী ইউনিফুরফ 
পরিছিত। লক্ষ লক্ষ সুন্দর নুপ্রী তরুণ ছেলের দল। জার্মানীর 

শহরে শহরে, আর গ্রামে গ্রামে; কুচ কাওয়াজ করে বেড়াতে 
লাগলো । ড্রিল আর প্যারেড । যে দিকে চোখ ফেরাবেন, চোখে: 
পড়বে শুধু স্বস্তিকা! পতাকা । আর্য সভ্যতার প্রতীক। জার্মানীর 
জাতীয় পতাকা । 

১৯৩৪ সালে; পাটির স্বার্থে ছিং্র ও দূর্দান্ত গেষ্টাপো দল স্যতটি 
হোল । জার্মানীর গুপ্ত পুলিশ। হিটলারের বিরুদ্ধে কেউ কথাটি 
বলতে সাহস পাচ্ছেন। । যে কোন যড়যন্ত্র অস্কুরে বিনষ্ট কর। হচ্ছে। 
দেশের মাটি রক্তে লাল হয়েছে। 

এবার সৈস্ভ দলের সর্বময় কতৃত্ব। হাতে নিলেন স্বয়ং হিটলার। 
প্রতিটি সৈম্ত আর সেনাপতি হলফ. নিলেন। হিটলারের সামনে, 
নতজানু হয়ে, 

ঈশ্বরের নামে শপথ করছি। আমি কায়-মনো-বাক্যে হিটলারের 
অন্থগত থাকবে! । গ্ঠায়-অন্যায় বিচার করবো না । 

এবার দাস্তিক হিটলার গর্জে উঠলেন। ভার্সেলিস সন্ধি মানিন] ৷, 
য্লানবো না। শক্রর রক্তে মুক্তিন্নান করবে৷ 

এমনি করে ১৯৩৮ সাল। পেরিয়ে গেল। সমগ্র জার্মানীতে 

লাজ লাজ রব। এই বুঝি যুদ্ধবাধে। সবাই সচকিত। ইংলগু 
ঘর-পোড়া গরু । তাই সিহুরে মেঘ দেখে ভয় পেলেন। 

তখন ইংলগ্ডের প্রধান-মন্ত্রী-নেভিল চেম্বারলিন। বেচারী ছাতা 
মাথায় দিয়ে ; ভিজতে ভিজতে মিউনিকে ছুটলেন। 

ফুরহারের দপ্তর । 

চেস্বারলিন বঙজলেন,--ইংলগ শাস্তি চায়। 

ফুরহার যুচকি হেসে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর দিলেন। 
জার্মানী যুদ্ধ চায়না। 



এম. এন, রায় ২৪৩ 

কিন্তু হিটলার মনে মনে ভীল ভাবেই জানতেন। এ লেখার দাম 
'কি। 4, 50190 06 080 এক টুকরো ছেঁড়। কাগক্ষ। 

চেম্বারলিন খুসী হয়ে ; ইংলগ্ডে ফিরে গেলেন। তিনি নিশ্চি্ত। 

হিটলার যুদ্ধ চান না। যাক, ইংলগ রক্ষা পেলো । 

১০ নং ডাউনিং স্বীট। সেদিন হাজার হাজার লোক সমবেত 
হয়েছেন । সবাই জানতে চান । কি হয়, কিহয়। সবাই উদ্ধিগ্ন। 
'জানালার সামনে । দাড়ালেন প্রধান মন্ত্রী। নেভিল চেগ্বারলিন ॥। 

হাসি হাসি মুখ । হাত তুলে অভয় দিলেন,--ভয় নেই, যুদ্ধ হবে ন!। 
এই দেখ হিটলারের স্বাক্ষর যুক্ত চুক্তি পত্র। 

সবার বুক থেকে ; ভারী পাথর নেমে গেল। ইংলীগ্তের লোক। 
স্বস্তির নিঃশ্বাম ফেললো । জনতা নিমেষে ; মিলিয়ে গেল। 

ইংলগুকে হিটলার মিথ্য।-ভ্তোক্ দিয়েছিলেন । তা বলাই বাহুল্য । 
তখন পোলাণ্ড আক্রমণের সব ঠিক।, ছিটলারের হাতে, মোট? 

লাল পেনসিল । প্রথম দিনের এক নম্বর আদেশ । ১লা সেপ্টেম্বর 
১৯৩৯; ০8৪8€ ঘণ্টায় পোলাণু. আক্রমণ কর! হবে। 

পোলাগ বিন্দু মাত্র জানেনা । সে আক্রান্ত হবে। সম্পূ 

অপ্রস্তত । 

তখনও র/তের অন্ধকার । জার্মান দন্থ্য ঝাপিয়ে পড়লো, 

পোলাগ্ডের বুকের উপর। মায়ের কোলে--শত শত নিরীহ শিশু । 

নিরাপরাধ মানুষ । অকাতরে নিদ্রা যাচ্ছে। 

বুম্ বুম বুম্ 
রাতের অন্ধকার ভেদ করে, বিকট শব! সর্ব ধ্বংসী কামানের 

''আওয়াজ। সবাই সচকিত। 
ওয়ারস নিমেষে ধ্বংস হোল। এক লাখ পোলিশ সৈনিক 

'প্রাণ দিল। 

বেতারে বি, বি,পি, ঘোষণা করলেন। পোলাগড আক্রান্ত। 
ওয়ারশ বিধ্বস্ত । 



৫৪ এম. এন. রায় 

মজার কথা । ঠিক আগের দিন সন্ধ্যায়। ইংলগ্ের এক বিখ্যাভ 
গণৎকার। ভবিষ্তৎ বাদী করেছেন! এ বছর যুদ্ধ হবে না। 

বি, বি, সির বেতার ঘোষণা । পরদিন সকাল । 

ইংলগ্ডের প্রধান মন্ত্রী। আজ সকাল ১১. ১৫ মিনিটে । বেতারে 

জরুরী ঘোষণ। করৰেন। আপনার! প্রস্তত থাকুন। 

অত্যন্ত হুঃসংবাদ। চেম্বারলিন ভেঙে পড়েছেন। 

ইংলণ্ড জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তারিখ ওর! 

সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ সাল। 

বুদ্ধ ঘোষণার ছ'মাস পরের কথ । 

৯ই এপ্রিল; ১৯৪* সাল। দেনমার্ক ও নরওয়ে। ছুটি শাস্তি 

প্রিয় জাতি । হিটলারের কামানের পালার মধ্যে এসে গেছে। তাদের 

সঙ্গে যুদ্ধ করতে হোল না। তাদের দেখান হোল। পোলাণ্ডের 
রক্ত-ক্ষয়ী-ছবি । যুছ্ের সিনেমা! ফিলিম। তাই দেখে। দেনমার্ক 
ও নরওয়ে ভয়ে আত্ম-সমর্পণ করলো । 

১*ই মে ১৯৪০ সাল। জাম্ানীর নতুন রীজ কৃগ শুরু । হলাগু, 
বেলজিয়ম আর লুকসেমবার্গ আক্রান্ত । বেলজিয়াম বাধা দিতে গেল। 
অমনি ঝাপিয়ে পড়লো । ভন-বকের আটাশ ডিভিসন.সৈন্ত, ক্ষুক্র 
বেলজিয়াম। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পৃথিবীর মানচিত্র হতে মুছে গেল। 

এবার ফ্রান্সের পালা । ফ্রান্স বুকে বল নিয়ে বসে আছে। ভয়, 
কি? তার আছে; হূর্ভেন্ক মুযাঞ্জিনো লাইন। ম্যাজিনে! লাইন। 
ভেদ করে কার সাধ্য। শত হিটলারের সাধ্য নেই। . জামর্ন, 
নেনাপতিরাও ভাবিত। কিন্তু ফুহরারের কড়া আদেশ। হরাসীর 
অবিলম্বে পতন চাই। কোন বাধা মানা হবে ন|। 

এদিকে মিত্র শক্তির আর এক বিপদ্ধ। 

বেলজিয়াম উপকূলে ; ভানকার্কে বুটিশ সৈম্ত সম্পর্ণ ঘেরাও ॥ 



এষ, এন, রায় ৫৬. 

তাদের বাচাতে হবে। তিন লাখ বৃটিশ সৈম্ভ। অন্ভুং কৌশলে 
তাদের ইংলগ্ডে ফিরিয়ে আন! হোল। ডানকার্কে এই অসাধ্য সাধন 

করা হয়। মিলিটারি ইতিহাসে । এই ঘটনা । চিরম্মবীয় হয়ে 

থাকবে। 

ফরাসীর আছে বিশ লাখ শিক্ষিত সৈন্য । তার। রুখে দাড়িয়েছে । 

জার্মান দন্দযুদের বাধা দেবে। কিন্ত জামান সৈম্ভরা। ম্যান্বিনো- 

লাইনের ধার দিয়েও গেল ন।। তারা অন্য দিক থেকে ফ্রান্মকে 

আক্রমণ করলো৷। জার্মানীর প্যানজার ডিভিসন। পিল পিল 

করে ফ্রান্সের মধ্যে ঢুকে পড়লো। সে দ্িকটার কথ জ্রান্স 
ভাবে নি। 

১৫ই মে, ১৯৪০ সাল ঃ 

বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী-উইনসটন্ চার্টিল। তখনও ঘুমুচ্ছেন। 

কানের কাছে টেলিফোন। সশব্দে বেজে উঠলো । তখন শেষ রাত্রি। 

আমি পল্ রেনড বলছি। 

গলার ম্বরে মনে হোল, তিনি হঃখে ভেঙ্গে পড়েছেন । মুখ দিয়ে 

কথ! ধেরুচ্ছেনা। 

515 112৮6 17652 0565250. ০ 216 2059660. 5 

71555. 1991 005 1260, আমাদের সবনাশ হয়েছে । আমরা 

হেরে গেছি। 

চার্চিলের বিশ্বাস হচ্ছে না । এ অসম্ভব! ফরাসী এভাবে হারতে 
পারে না। সত্যিই ফরাসীর পরাজয় হয়েছে । ফরাসী আত্ম-সমর্পণ 

করতে চলেছে। চাটিল ছুটে ফ্রান্দে এলেন। ফরাসীর আত্মসমর্পণ ?. 
অসভ্ভব ! মার্শাল পেঁত। নিরুপায় । চার্চিল রুমাল দিয়ে চোখ যুছলেন।, 

১৪ই জুন, ১৯৪০ সাল। 

জার্মান সৈম্ত সগর্বে প্যারিসে প্রবেশ করলো । বিজয়ী হিটলার ।- 
মদগর্বে স্কীত। তিনি সদল বলে প্যারিসে এলেন। 



“৯৫৬ এম' এন' রায় 

জার্মানীর সর্বত্র জয়ের উল্লাস । ঘৃরে ঘরে আলোক সঙ্জ!। 

'হাসি আনন্দ আর উ€সব। ফরাসী পদানত। 

সুয়মাণ ফ্রান্সের জনগণ । আত্মসমর্পণের জন্ত ফ্রান্স প্রস্তুত । 

দেখাগেল প্যারিসের রাজপথে দশখানা মোটর ছুটেছে। সব 

'গাড়ীতে সাদ! নিশান উড়ছে । ফরাসী মাথ। নীচু করে আত্ম-সমর্পণ 
করতে চলেছে। জার্মান সময়, কাটায় কাটায়, পাচটায় সন্ধি পত্রে 

স্বাক্ষরিত হবে। সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। 

ফরাপীর সঙ্গে অবমাননাকর সন্ধির কথা । হিটলার ভাবছিলেন। 

প্রতিশোধ চাই! প্রতিশোধ ! 

বাইশ বছর আগের কথা। হিটলারের মনে পড়লো । (স্দিন 
'জ্বার্মানী পরাজিত হয়েছিলেন ফ্রান্সের হাতে । যে গাড়ীতে বসে সেই 

সন্ধিপত্রে বাইশ বছর আগে; স্বাক্ষরিত হয়েছিল। সেই এঁতিহানিক 
'গাড়ীখানা। তখনও ফ্রান্সের এক বৃহৎ শহরে রক্ষিত ছিল। 

হিটলার গম্ভীর ভাবে আদেশ দিলেন,_-সেই গাড়ী নিয়ে এস। সেই 

গাড়ীতে বসে । সন্ধি পত্রে স্বাক্ষরিত হবে। 

ভিটলারের চোখের সামনে ভেসে উঠলো কাইজারের মুখ। 
১৯১৮ সাল। পরাজয়ের গ্লানি সর্বাঙ্গে মেখে; মাথা নীচু করে; 

'জার্মানী দাড়িয়ে ছিল ; স্ি টেবিলের সামনে । 

ফরাসীর মার্শাল ফস্। বিজিত জার্নানীকে অবমাননাকর শর্তে) 
'সন্ধি করতে বাধ্য করেছিলেন । |] 

আজ বাইশ ৰছর পরে। সেই একই স্থানে; সেই একই 
'গাড়ীতে ; সেই একই আসনে বসে; হিটলার তার প্রতিশোধ নিলেন। 

ভার্ন বিজয়ী মার্শাল পেঁতা। মাথা নীচু করে দাড়ালেন ). 

হিটলারের সামনে । পদানত ফরাসী সন্ধিপত্রে ম্বাক্ষর দিলেন । 

অবমাননাকর শর্ত। অৃষ্টের পরিস্থাস। হিটলার মুচকে একটু 
কাসলেন। 
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২২শে জুন, ১৯৪১ সাল। বিশ্ব যুদ্ধের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় 
সংবাদ। জার্মানী রাশিয়! আক্রমণ করৈছে। সংবাদ শুনে, বারনার্ড শ, 
বললেন,--এবার আমর! হাসতে পারি। 

১৯৩৯ সালে জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত 

হোয়েছিল। হিটলার দেখলেন অতিকায় রাশিয়া সেই চুক্তিপত্রের 
স্থযোগ নিয়েছে। তার লক্ষ্য জার্মানীর পথের দিকে। অতএব 
তাকে খতম কর। 

সেদিন রবিবার ; রাত্রি বারোটা বেজে এক মিনিট । জার্মানী 
অতফিতে তিন দ্রিক থেকে; রাশিয়াকে আক্রমণ করলো । তিন, 
দলে) জার্মান সৈন্য বিভক্ত হয়েছে। পঙ্গপালের মত লক্ষ লক্ষ 
জামন সৈন্য ছুটেছে। রাশিয়ার ভেতরে। 

একজন জার্মান যুদ্ধ বিশেষজ্ঞ বললেন,_-790227 ৮111 £০ 

[11:00:17 [২05919. 29 11016 00999 (10:010517 101010051, 

রাশিয়া হতবৃদ্ধি। এমন কথা ত ছিল ন1। ষ্রালিন বিব্রত । 

কিন্তু তখন আর উপায় নেই। তাই ই্ালিন গর্জে উঠলেন, 

[510010211 29 ৪. (1501, 7710161 15 & ০৪ নেপোলিয়ান ছিলেন 

বাঘ। হিটলার একট! বেড়াল। বাঘকে তাড়িয়েছিলাম। বেড়ালকে 

ভয় করিন! | 

মান্্র এক রাত্রির মধ্যে হিটগারের সৈম্ত বাটিক রাজ্য দখল 

করলো । রাশিয়ার ভেতর আর্ধেক ঢুকে গেল। তবু হিটলারের ভয় ॥ 

রাশিয়ার ভালুককে বিশ্বাস নেই। ১৮১২ সালের কথ! মনে পড়লো 

নেপোলিয়ানকে পালাতে হোয়েছিল। এই ভালুকের দেশ থেকে। 

স্টার লক্ষ সৈম্ভের এখানে কবর হয়। পৃথিবী আঙ্গও 'তা ভোলেনি। 
কিন্ত তখন হিটলারের রক্তে সর্বনাশের নেশ। লেগে 'গেছে। 

উভয় পক্ষে সৈশ্য সাজান হোয়েছে। 

ফিন্ড মার্শাল উইলহেলম ভন্লীবের অভিযান শুরু ; লেনিনগ্রাথ 
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অভিমুখে । তাকে বাধা দিতে দাড়ালেন ভরোদসিলভ | ভরোসিলভকে 

সাহায্য করতে এল তুূর্ধর্ষ সৈন্য দল । সুটইবেরিয়ার ছর্গম মরুপ্রান্তর 

থেকে । কয়েক ডিভিস্ন সৈগ্ত। 

মাঝপথ আক্রমণ করলেন দুর্দান্ত জার্মান সেনাপতি, ফিল্ড 

মার্শাল ভন্বকৃ। তার সঙ্গে ত্রিশটি পদ*তিক বাহিনী । পনেরোটি 

প্যানজার ডিভিসন। এক ডিভিসন অশ্বারোহী সৈম্ত । তাকে 

বাধা দিতে রুখে দাড়ালেন । রাশিয়ার তুধর্ধ বীর-সেনাপতি, মার্শাল 

টেমাশক্ক!। যুদ্ধে অজেয় সেনাপতি । 
হিটলারের লক্ষ্য ইউক্রেণপ। ককেসাসের পথ চাই। তাহলেই 

বাকু তেলের খান গ্রাস করা হবে। জুলাই মাসট! বেশ চললো । 

মাইলের পর মাইল; জয় হোল। অভূতপূর্ব জয়ের উল্লাসে জার্মান 

সৈন্য ছুটেছে, বাধা মানছে ন1। 

এবার জার্মান সৈন্য, মস্কৌর দরজায়। ভয়াবহ যুদ্ধ চলেছে । 

প্রচণ্ড ভাবে বাধা দিল লাল ফৌঞজ'। ভ্তীবনপণ করে দাড়িয়েছেন। 

মার্শাল জুকভ--্টালিনের ডান হাত । ; 

প্রচণ্ড শীত আর অবিশ্রান্ত বরফের বৃষ্টি, শুরু হয়ে গেল। 
হাজারে হাজারে জার্মান সৈন্য মরতে আরম্ভ করলো । যুদ্ধের চাকা 

ঘুরে গেল। হিটলারের সেদিকে লক্ষ্য নেই। মস্কৌ দখল করতে 
হবে,-যে কোন মূল্যে । মানুষ পশুর অধম হয়েছে। 

হিটলারের সৈগ্যদল প্রায় লক্ষ্যে পৌছে গেছে। এ দূরে 
(ক্রমলিনের চূড়া দেখ! যাচ্ছে না ? চল, চল, মস্কৌ চল । 

মন্কোর পতন হয় হয়। যে কোন মুহুতে” পতন হতে পারে । 

আর রক্ষা নেই। চারিদিকে রব উঞ্চেছে; মস্কৌ গেল, মস্কৌ গেল। 
বাচাও, বাচাও। শেষ সংবাদের জন্য পৃথিবী উৎকষ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা 

করছে। সবাই নিংশ্বাস বন্ধ করে বসে আছে । সেই চরম খবরটির 

জন্য | এই পর্যন্ত বলে রায় চুপ করলেন। ৃ 
এই বিশ্বযুদ্ধে; পুধিবী ছুটি শিবিরে বিভক্ত হোল। মিত্র শি, 



এম, এন. রায় ই€৯ 

আর জন্গ শক্তি। ভারত তণন-পরাধীন। ভারতকে যুদ্ধরত দেশ 
বলে ইংরেজ ঘোষণা করলেন। " 

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। ভীত্র ভাষায় তার প্রতিবাদ 

জানালেন। এবার আন্দোলন শুরু । দেশব্যাপী আন্দোলন । 

৯ই আগষ্ট--১৯৪২ সাল। 

কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি গর্জে উঠলেন,--“ইংরেজ, ভারত ছাড়? । 

এই সংগ্রামে মহাত্ব। গান্ধী সেনাপতি । ভারতের এক প্রাস্ত হতে 

আর এক প্রান্ত । বুটিশ বিদ্বেষে ফেটে পড়লো । 

মেদিনীপুর জেলার, তমলুক মহাকুম1! ৷ বাহান্নটি থানায় কংগ্রেস 
রাজ কায়েম হোল । পশ্চিম বঙ্গের প্রাক্তন যৃথ্যমন্ত্রী অজয় যুখাজী 

আর তার অকুত্রিম বন্ধু সতীশ সামস্ত। হুজনেই ঝাপিয়ে পড়লেন, 

সেই অহিংস সংগ্রামে । এসেছে সে একদিন । 

এক লাখ লোক কারাবরণ করেছে । জীবন তুচ্ছ। 

তমলুকে মিলিটারী পুলিশ ছুটে এসেছে । তার৷ মাতঙ্গিনী 

হাজরাকে গুলি করলো। মাটিতে তিনি লুটিয়ে পড়লেন। তখনও 
তার হাতে, জাতীয় পতাকা । তমলুকের মাটি লাল হোল। 
মাতঙ্গিনীর রক্ত দিয়ে লেখা হোল ; ভারতের নতুন ইতিহাস । 

মানুষ ফেটে পড়েছে বিক্ষোভে । মাইলের পর মাইল ; রেলওয়ে 

লাইন, উপড়ে ফেললে।। কেটে দিল টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের 

তার। সর্বত্র অরাজকত। ; দেশের শাসন যন্ত্র ভেঙ্গে পড়লে। | 

বুটিশ সিংহাসন টলমল করছে । তাসের ঘর এই বুঝি ভেঙে 

পড়ে। জার্মান সৈন্য আরও উগ্র, আরও ভীবণঃ আরও হিংশ্র। 

বৃটিশ সিংহের টুটি কামড়ে ধরেছে। লগুন মহানগরী চূর্ণ বিছুরণ। 
লুফৎওয়েফের আক্রমণে সব ধূলিসাং। 'ইউ-বোট জলপথে বিপর্যয় 
স্প্ি করছে । ইংরেজকে আত্মসমর্পন বাধ্য করবেন ছিটলার। 

কিন্তু ইংরেজের পরাজয়ে ভারতের মুক্তি আসবে কি? 
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এবার রায় বললেন,--দেশের লোক চাইছে, ইংরেজের পরাজয়। 

জার্মানীর জয়। আমি দেখলাম জামানীর জয়লাভে গণ-তস্ত্রের 

ক-রুদ্ধ হবে। ভারতের মুক্তি আসবে না। পুথিবীর অগ্রগতি 
থেমে যাবে। বিশ্বে নেমে আসবে দাসত্বের যুগ-। সভ্যতার চাকা 

পিছিয়ে যাবে। হিটলার সসাগর! ধরণীর অধীশ্বর হবেন। কিন্তু 
দেশের লোক, আমাকে ভূল বুঝলে! । 

জহরলালের সঙ্গে আবার দেখা করলাম। 

১৯৪১ সালের, ডিসেম্বর মাস। জাপান কলকাতায় প্রথম 

বোম। ফেললো । স্ুভাষ বস্তু তখন প্রত্যহ টোকিও রেডিও থেকে 

বক্তৃত। দিচ্ছেন, আমি সুভাষ বলছি । 

জহরলালকে বোঝালাম | জাপানকে বাধা দিন। কলকাতা থেকে 

সবাই পালাচ্ছে । শহর একেবারে ফাক] হয়ে এল । আমি কলকাতার 

পার্কে পাকে বক্তা দিলাম। পলায়মান জনস্রোত রুদ্ধ হোল। 

রাজ। গোপালাচারী কাগজে লিখলেন,-৮ 1790 2065 16 105161 

719০ ৮109 ০1158115 ? গান্ধীজীরও বিশ্বাস জাপান ভারত জয় 

করবে। তবে তার সঙ্গে পরে একট! সন্ধি করলেই হবে । 

তখন আমি বল্লাম,+ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা আসন্ন । 
কেউ তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। আপনারা ফ্যাসিষ্টদের 
রুখুন । ফ্রান্সের অবস্থা দেখেও, চৈতন্য হচ্ছে না। 

কেউ আমার কথা শুনলেন না। আমি একাই আন্দোলন শুরু 
করলাম। নতুন কাগজ বার করলাম। দৈনিক কাগজ, ভ্যানগার্ড। 

দিনের পর দ্রিন লিখতে লাগলাম । 

১৯৪২ সালে লক্ষৌতে র্যাডিক্যাল ডিমোক্রাটিক পার্টির প্রকাশ্য 

অধিবেশন হোল। আমি সেখানে খোলাখুলি ভাবে বললাম | এ 
যুদ্ধে ফ্যাসসিষ্ট শক্তির পরাজয় অনিবার্ধ। 

মে সময়কার ইণ্ডিপেনডে্ট ইত্ডয়া কাগজে আমি লিখতাম; 
মস্ফৌর পতন হবে না। হুতে পারে না! মক্কৌ অজেয়। ্রালিনগ্রাদের 



এম, এন, রায় ২৬১ 

যুদ্ধই শেষ যুদ্ধ, তবু সবাই আমাকে তীব্র নিন্দা করলেন। আমি 
ইংরেজের দালাল। আমি দেশত্রোহী আরও কত কি। শুধু কুৎসা 
আর নিন্দা । 

তখন অমরদ! বললেন,--বেশ তুমি ন! হয় দেশদ্রোহী ? কিস্ত 
শ্রীঅরবিন্দকে তুমি কি বলবে? অগ্নি যুগের প্রাণ-পুরুষ। পণ্ডিচেরীর 
খষি শ্রীঅরবিন্দ। তিনি যুদ্ধ ভাগারে হ্বেচ্ছায় দান করলেন ; পাঁচ 

হাজার টাকা । সেটা ১৯৪৩ সাল। শুধু টাকা দিলেন না। তিনি 
লিখলেন । 
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শ্রীঅরবিন্দ আরও কি বলেছিলেন জান? এযুদ্ধ। দেবতা ও 

অন্ুুরের যুদ্ধ। ভারত ও পৃথিবীকে দাসত্ব ও নিষ্ঠুরতা থেকে রক্ষা 
করতে হলে, হিটলারের পরাজয় নিতান্ত দরকার । 

একটু চুপকরে অমরদ। বললেন,_জাতীয় মনোভাব সম্পন্ন, 

ৰছ শিক্ষিত মানুষের সঙ্গে আলাপ করেছি । শ্রীঅরবিন্দের লেখ 

পড়ে; সবাই বিস্ময়ে হতবাক। শ্রীঅরবিন্দ বলেন কি? কিন্ত 
তাকে ত দেশদ্রোহী বলা চলে না। তাকে ত বলা চলেনা ইংরেজের 

দালাল। তাই তো? সবাই একটু ধোকায় পড়লেন। 

এত বাধার মধ্যেও এম, এন, রায় চুপ করে বসে ছিলেন না। 

তিনি ক্রমাগত বিশ্লেষণ করে গেলেন। নির্ভীক, কঠোর ও 

ভাবাবেগশূণ্য ভাষায় ; কেন আমর! মিত্রশক্তিকে সমর্থন করবে! । 

কেউ হাসলে! : কেউ টিটকিরি দিল? কেউব্যঙ্গ করলো! । 

আবার একদল দ্ুস্থির, যুক্তিবুদ্ধি সম্পন্ন চিন্তাশীল মানুষ বললেন, 

রায়ের কথাই ঠিক । হিটলার ক্যাসি শক্তি। 



২ . এষ, এন রাগ 

র্যাডিক্যাল ডিমোক্রাটিক পাটির কলিকাতা৷ কন্ফারেজ 
১৯৪৪ সালের ২৪শে ডিসেম্বর ; 

ওয়েলিংটন স্কোয়ার । র্যাডিক্যাল ভিমোক্রাটিক পার্টির 

অধিবেশন বসেছে । সর্বভারতীয় অনুষ্ঠান | বিরাট প্যাণ্ডেল। ভারতের 

বিভিন্ন প্রদেশ থেকে ; বু ডেলিগেট এসেছেন। দর্শক ও ডেলি- 

গেটের সংখ্যা পাচ হাজার। অভূতপূর্ব ব্যবস্থা । 
সভাপতির আসন গ্রহণ করেছেন। পুণার লক্ষণশাস্ত্রী যোশী। 

অভার্থন। কমিটির সব দায়িত্ব নিয়েছেন। প্রবীণ জননায়ক অমরেন্্র 

নাথ চট্টোপাধায় আর হরিকুমার চক্রবর্তা। 

দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধে রায় মিত্রশক্তিকে সাহায্য দিতে চেয়ে- 
ছিলেন। তাই রায়ের জনপ্রিয়তা ; কংগ্রেস ও সাধারণ মানুষের 

কাছে বেশ কিছুটা হাস পেয়েছে । রায়ের বিরুদ্ধে কৃৎস! রটন। 

কর! হচ্ছে । অথচ বিরাট ; সবভারভীয় কন্ফারেন্স। রায় কোলকাতার 

বুকের ওপর ডেকেছেন। শহরে সাড়া পড়ে গেছে। 

সভার প্রারস্তে রায় নির্্দক, কঠোর, ও আবেগবিহীন কে 
ভাষণ দ্িলেন। একই কথা! গণ-তন্ত্রকে রক্ষা করতে হবে। 

জাতীয়তাবাদ ফ্যাসিষ্টবাদের নায়ান্তর। সবাই মনোযোগ দিয়ে 

রায়ের ভাষণ শুনছেন। কোন দিকে কোন গোলমাল নেই। শুধু 

রায়ের গল! গমগম করছে । জনতা! মন্ত্রমুগ্ধ । 

হঠাৎ প্যাণ্ডেলের উত্তর দিক থেকে; অশিশ্রাস্ত ইষ্টক বৃষ্টি শুরু । 

প্যাণ্ডেলের এক কোণে আগুন লেগে গেল। দর্শকর চঞ্চল হয়ে 
উঠলেন। মিটিং ভাঙ্গার যড়যন্ত্র। রায় নিবিকার, অবিচলিত। 

গুধু মাইকে বললেন-__আপনারা স্থির হয়ে বসে থাকুন; কেউ 

উঠবেন না'। দর্শকরা বসে রইলেন। ভঙলানটিয়ার দল ছুটলেন। 

গোলমাল থেমে গেল। আবার সভার কাজ নুষ্ঠভাবে চলতে 

লাগলো । বক্তার পর বস্তু ভাষণ দিতে লাগলেন। অপূর্ব সে ভাষণ। 



এম. এন, রায় ২৬৩ 

বন্ধে হাইকোর্টের বর্তমান বিচারপতি । তারকুণ্ডে ভাষণের শেষে 

বললেন £ 0০0101805 14. বি. [২০9 15 090: 50111089] 18005 £ 

কমরেড এম, এন, রায় আমাদের আধাত্বিক আদি পুরুব । 

রায়ের প্রতি শিক্ষিত সমাজের অকৃত্রিম শ্রদ্ধার স্বতংস্ফুত 

অভিব্যক্তি; তারকুণ্ডের ক আশ্রয় করে, কেমনে অজ্ঞাতে বেড়িয়ে 
এল। সবাই বিন্ময়ে হতবাক্। লেখক সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। 

শিক্ষিত চিন্তাশীল মানুষ । রায়েব দর্শন ও প্রয়োগ-কৌশল 

বুঝতে চান। রায়ের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হতে চান। আগ্রহের 

অস্ত নেই। বক্তৃতার ফুলঝুরি নয় কাজ দিয়ে রাজনীতির বিচার 

হবে। 90160101010  90116003 91091060710 16870 111019 (9 

1159001, 

কোলকাতার বিভিন্ন সংবাদপত্র ; কনফারেন্সের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। 

কংগ্রেস হাইকমাণ্ড। একটু বিব্রত গোধ করলেন। 

ইপ্ডিয়ান ফেডারেশন-অব-লেবর 
( ১৯৪১--+১৯৪৮ ) 

১৯৪১ সাল। দ্বিতীয় মন্তাযুদ্ধ জোর চলেছে। নতুন ভাবে 

ট্রেড-ইউনিয়ন ফ্রন্টে কাজ করার কথ; ব্নায় চিন্তা করলেন! এই 

বিষয় আলোচন। করবার জন্ত ; রায় কোলকাতায় এসেছেন। একটা 

পার্টি মিটিংএ ; সবাই একত্রিত হোলেন। 

সেই পাটি মিটিংএ, নিম্বকর, কার্সিক, যন্তীন মিত্র, রজনী 

মুখাজ, অনিল ব্যানার্জী, নূপেন চৌধুরী ও আরও অনেকে আছেন। 

রজনী মুখার্জাঁ বললেন,--শ্রমিক ফন্টে নতুন আদর্শে, কাজ 

করতে হলে; একট! সর্বভারতীয় শ্রমিক সংস্থ। গড়া দরকার । 

রায়েরও সেই মত। তিনি বোম্বাই, মান্দ্র।জ।) ইউ, পি, বিহার 



২৬৪ এম, এন" বায় 

সর্বত্র ঘুরলেন। জনমত সংগ্রহ করলেন। নতুন আদর্শে একটা 
কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংস্থা গড়ে উঠুক। সবাই তাই চান। 

১৯৪১ সালে ইত্ডিয়ান ফেডারেশন-অব-লেবরের জন্ম হয়। 

সম্পূর্ণ গণ-তান্ত্রিক সংস্থা। সভ্য সংখা। কুছ করে বেড়ে গেল। 

দেশের শ্রমিক কেন্দ্রে; এই প্রতিষ্ঠান অত্যত্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠলো । 
জেনেভায় শ্রমিক প্রতিনিধি পাঠাবার যোগ্যতা অজ'ন করে। 

ভারত সরকার রায়কে লিখলেন । 

দিল্লগতে কেন্দ্রীয় সরকার শ্রমিক উপদেষ্টা, ও তার সহকারী নিযুক্ত 

করতে চান। আপনি এই পদে নাম স্থপারিশ করতে পারেন। 

ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন অব লেবরের সুপারিশ ক্রমে নিশ্বকর ও 

যতীন মিত্র, যথান্রমে শ্রমিক উপদেষ্ট। ও সহ-শ্রমিক উপদেষ্টা 

নিযুক্ত হোলেন। নতুন আদর্শে কাজ আরম্ভ হোল। 

শ্রমিক সমাবেশে রায় বলতেন,--যার। সর্বহারা, তারাই সর্বশক্তির 
উৎম। শুধু অধিকার নিয়ে চেঁচালে হবে না। দায়িত্ব সম্বন্থেও 

তাদের সচেতন থাকতে হবে । 

এই ভাবে আট বছর চললো! । কিন্তু শেষ পর্যন্ত পূর্ণ মর্যাদার, 
সঙ্গে, এই প্রতিষ্ঠান চালান সম্ভব হয়নি। ১৯৪৮ সালে। হিন্দ- 
মজুর সভার সঙ্গে; ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অব লেবর। মিলে 

গেছে। উভয়ে আজও একসঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করছেন। 

ব্যক্তিগত জীবনে এম, এন, রায় £ 
এক দিনের কথ! £ 
এলেন জার্মানী থেকে রায়ের অনেক ভাল ভাল গ্রুপ ফটো? 

নিয়ে এসেছেন। সেগুলে। রাশিয়ায় তোলা । ওরই মধ্যে, একখানি 
অতি চমতকার গ্র,প ফটে!। তাতে আছেন। লেনিন, ষ্টালিন ও' 
এম, এন, রায়। চোখে পড়বার মত! এলেন সেই নুন্দর ফটোখানি ; 



এষ, এন, রা ২৬৬. 

দেরাদুনের বাটিতে টাঙ্গিয়েছেন। একদিন রায় ঘরে বসে পবার 

সঙ্গে গল্প করছেন। ঘরে অধ্যাপক নিগম, বরেন চ্যাট, কাণিক, 

আরও কেকে আছেন। 

হঠাৎ নিগম বললেন,_-মিঃ রায়, এই ফটোখানি ভারী সুন্দর । 
কবে তুলেছিলেন ? 

এই ফটোর প্রতি; এর আগে রায়ের দৃষ্টি পড়েনি । ফটোর 

দিকে তাকিয়ে; রায় রেগে লাল। কে ঘরে এই ফটে। টাঙ্গাল? 
এলেন ভয়ে এতটুকু। রায় কোন কথা না বলে ; ফটোখানা খুলে, 

ভেঙ্গে, ছিড়ে বাইরে ফেলে দিলেন। বন্ধুরা অবাক হোলেন। কিন্তু 

রায় কোন দিনই; এইভাবে নিজেকে তুলে ধরতে চাইতেন ন1। 
রায়ের বলিষ্ঠ চরিত্রের এটা! আর একট। দ্িক। 

অভাব অনটন ছিল রায়ের নিত্য-সঙগী। 

দৈনন্দিন জীবনে ; অভাব, অনটন ও দারিগ্র রায়ের নিত্য সঙ্গী । 

পূর্বে খবর না দিয়ে; কোন অতিথি বাড়ীতে এলে; ত্কার অত্যন্ত 

অন্নবিধা হোত। খেতে দেবার কিছু থাকতো না। উত্তর পাড়ার 
বরেন চ্যাটাশ । কোন সংবাদ ন। দিয়ে, একবার দেরাছুনে, রায়ের 

অতিথি হোয়েছিলেন। একদিন কথ। প্রসঙ্গে বেন বললেন, 

১৯৫২ সালে ; পাটির এক বিশেষ কাজে আমাকে দেরাহনে যেতে 

হয়। হঠাৎ গেছ। পাশের ঘরে বসে আছি। কানে এল। এলেন: 
বলছেন,--ঘরে ত কিছু নেই। অতিথিকে খাওয়াবে কি? রায়ের 

কথাও কানে এল। নিথিকার চিত্তে রায় বললেন,--প্রফেসার 

নিগমকে খবর দাও । সেই রাতের ব্যবস্থাট। করে দেবে। তখনই 

নিগমকে খবর দেওয়। হোল । আমার আর কোন অসুবিধা হয় নি। 

ঘটনাটি সামান্ত ! কিন্তু মর্মাস্তিক ! 
বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। বিশ্ব বরেণ্য বিপ্লবী মহা-নায়ক 

সানবেজ্দ্রনাথ। কত অভাবের মধ্যে দিন কাটাতেন। এর থেকে 

বোঝ। যাবে। রায়ের ছিল মহা-সাধকের জীবন । যেন সাংখ্যের 



২৬৬ এষ, এন: রায় 

পুরুষ । কোন কিছুতেই বিচলিত হোতেন না। মানবেন্দ্র নাথের 

জীবনে গীতা যথার্থই মুত” হোয়ে উঠেছিল। 

হ;খেষু অনুদ্ধিগ্রমন। £ স্থখেষু বিগত 'স্পূহ £ 

বীত রাগ ভয় ক্রোধ স্থিতধী মুনিরুচ্যতে । 

নরেন, তুমি ঈশ্বর মানে! 1 
. ছুই বিপ্লবীতে একদিন কথা হচ্ছে। কলেজ স্কোয়ারে ; গ্রীগৌরাঙ 

প্রেসের, ছোট ঘরটিতে। আনন্দ বাজার পত্রিকার ; সুরেশ মজুমদার 

আছেন। তা ছাড়া আছেন, অমর চ্যাটাজর্। এম, এন, রায়, 
অতুল ঘোষ, সতীশ চক্রবত্বী, আরও ছু'চার জন। চায়ের মজলিস। 

বেশ জমে উঠেছে । হাক্কা হাসি আর গল্প চলছে । ঘরোয়া বৈঠক । 

হঠাৎ অমর চ্যাটাজীঁ বলে বসলেন । 
আচ্ছা নরেন, তৃমি ঈশ্বর মানো ? 

প্রশ্নটি নিছক পরিহাস, কল্পনা করে, এম, এন, রায় হাসতে 

“শাগলেন। 

আমি কিন্ত ঈশ্বর মানি। . তোমাকে আমার; আযাবস্কণ্তিং 
পিরিয়ডের ; একট] অদ্ভুত গল্প বলবো। অনেকের বিশ্বাস হবে না। 
কিন্ত সত্যি। করুণাময়ের অসীম করুণা উপলব্ধি করলাম । 

লেট। ১৯১৮ লাল। ফেরার অবস্থায়; পালাতে পালাতে ; 
আসামের এক ছুর্ডেছ্য জঙ্গলে গিয়ে পড়েছি। সঙ্গে চার জন বিপ্লবী 

অন্থগামী। জায়গাটার নাম জানিনা । হঠাৎ বুঝলাম । এই হর্গম 

পথের সন্ধান ও পুলিশ পেয়েছে! আমরা ঘেরাও হয়েছি। চারিদিকে 

ঘন অন্ধকার। রাত্রিকাল। হঠাৎ পুলিশ গুলি ছুড়তে আরম্ত 
করলো । আমরা শুয়ে পড়লাম । 

বিপ্লবী বন্ধুরাও পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ে তার উত্তর 

দিলেন। উভয় পক্ষে প্রচণ্ড ভাবে গুলির বিনিময় হোল। 



কিছুক্ষণ পরে মন ছোল। পুলিশ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে। 

তখন আমি উল্টো দিকে । ছুটতে আরম্ভ করল।ম। মরিয়! 
হোয়ে রাতের অন্ধকার ছুটেছি। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার । 
আর হুর্ডেঘ জঙ্গল। কোথায় চলেছি জানি না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা 

ছুটেছি। আর পারি না। র্রাম্ত, শ্রান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়লাম। 

একট গাছের তলায় পড়ে গেলাম । আর চলতে পারি না । 

ঘন বন। ছুর্ভেছ্য জঙ্গল। গাছের তলায় পড়ে আছি। কতক্ষণ 

পড়ে আছি, তাও জানিনা । জ্ঞান হোল। কিছু মনে করতে 

পারছিনা । কোথায় আমি? শুধু ভাবছি। এ কোথায় এলাম। 

জায়গাটির কি নাম। তাও জানিনা । অঙ্গানা-অচেনা পথ। 

সম্পুর্ণ অপরিচিত স্থান। যতদুর দৃষ্টি যায়; ঘনকৃষ্ণ বন। আর 
গভীর জঙ্গল | পথ-ঘাটের চিহ্ু মাত্র নেই। সমূহ বিপদ । জীবনট! 

একটা সরু রেশমী সুতায় ঝুলছে ॥ ধরলেই ফাসী। আমার 

মাথার ওপর কয়েক হাজার টাক৷ ধার্য আছে। 

হঠাৎ একট! বাঘের ভাক। চমকে উঠলাম। একটু দুরে একটা 
প্রকাণ্ড বাঘ ফ্রাড়িয়ে। চোখ ছুটে! যেন আঞ্চনের ভাটার মত 

জ্বল জ্বল করছে। 

আশ্চর্য হয়ে দেখলাম। বাঘ আমার দিকে ফিরে কিরে চাইছে। 

ারগর আত আত্তে। চলতে আরম্ভ করলে । সেই বন-পথ ধরে। 

বাঘ চলছে । লেজ নাড়তে নাড়তে । যেন বলছে,_-আমার সঙ্গে এস। 

আমিও বাঘকে অনুসরণ করলাম। আস্তে আস্তে অগ্রনর হচ্ছি? 

বাঘ আমার কাছ থেকে; মাত্র বিশ কি পঁচিশ হাত দুরে । ইচ্ছে 

করলে ; এক লাফে আমার ঘাড় মটকাতে পারে। 

কিন্ত কই? বাঘের চোখে ত কুটিল হিংত্র দৃষ্টি নেই। বাঘ 
টলেছে। আর মাঝে মাঝে পিছন ফিরে ফিরে দেখছে । আমি ঠিক 
বাঘকে অন্থসরণ করতে পারছি কিন! । যেন বলছে,--ভয় কি? চলে 



এস। বাঘের চোখের ভাষা । যেন বুঝতে পারলাম । আমার 

পরম বন্ধু। মনে হোল বাঘ রূপী নারায়ণ! 

তারপর এ জঙ্গল, সে জঙ্গল। বাঘ পার হোল। আমিও চলেছি। 

বাঘের পিছু পিছু । এ পথ, সে পথ। কত পথ ঘুরলো। দীর্ঘ পথ। 

ছজনে চলেছি । কতক্ষণ চলেছি। মনে নেই। 

হঠাৎ সামনে দেখলাম । একট। ছোট নদী। ভাবলাম কি করে 
নদী পার হব। বাঘ ও দাড়িয়ে গেল। একবার পেছনে ফিরে ; 

আমার দিকে তাকাল। তারপর জলের মধ্য দিয়ে হাটতে আরম্ভ 

করলো । আমিও বাঘের ঠিক পেছনে পেছনে ; নদী পার হলাম । 

আশ্চর্য! যেন নেশার ঘোরে চলেছি । 
অনেক ক্ষণ চলেছি । বাঘের নির্দিষ্ট পথে যাচ্ছি । হঠাৎ চোখে 

পড়লো! ; দুরে উচু রেলওয়ে লাইন। বাঘ সেই রেলের লাইনে 
লাফিয়ে চড়লো। আমি রেলের লাইনে এসে দাড়ালাম । আরও 

আশ্চর্য । বাঘ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো । ডিস্টেপ্ট সিগলানের 
দিকে। দেখলাম সিগনাল ডাউন হয়েছে । সবুজ আলো।। এখনই 

ব্রেন আসবে । বাঘ সবুজ আলোর দিকে ছুবার তাকাল। তারপর 

তাকাল । আমার মুখের দ্রিকে । শেষে মারলে। একট! প্রকাণ্ড লাফ. ৷ 

সম্মুথ আর একটা ঘন জঙ্গল। তার মধ্যে মূহূর্তে বা অনৃশ্ঠ 
হয়ে গেল। যেন বলে গেল,_-এই পথে পালাও। সামনেই রেলওয়ে 

ষ্রেদন। সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন এসে পড়লো । আমি ট্রেনে চেপে বসলাম। 
ট্রেন ছেড়ে দিল। আমিও নিশ্চিন্ত। সে যাত্রা! রক্ষা পেলাম । 

এইবার অমরদ! বলেন--এ কে ভোমরা কি বলবে! 

রায় চুপ করে গেলেন। 

এই গল্পটি আমরা অমর চ্যাটাজীর মুখে শুনেছি । 

বিগত ২৪১৭১ তারিখে, রবিবারের বুগাস্তরে ; এই ঘটন। 
সম্পর্কে একট! লেখ! বেড়িয়েছে দেখলাম | 



এয. এন, রায় ২৬৯ 

র্যাডিক্যাল ডিমোক্রাটিক পাটির 
ঘেরাছুন রাজ-নৈতিক শিক্ষ। শিবির ঃ 

রায়ের সেই এক চিন্তা । বিপ্লবী মানুষ তৈরী করতে হবে। 

পার্টির কেন্দ্রীয় সেক্রেটেরিয়েটে রায় কথাটা৷ তুললেন। আমাদের 

রাজনৈতিক খিক্ষা' শিবির খুলতে হবে । সকলকে জ্ঞানের বৈতরণী 

পার হতে হবে। তারপর সেই জ্ঞান ও বিপ্লবী শিক্ষা ধার ভারতের 

বিভিন্ন স্থানীয় কেচ্ছে ছড়িয়ে দেব। হাজার হাজার বিপ্রবী মানুষ 

তৈরী হবে । তাছাড়া পথ নেই। নান্য পন্থা! বিদ্যুতে । 

পার্টি সদস্যের । খুবই উৎসাহ বোধ করলেন। আনুষ্ঠানিক 
ভাবে; ১৯৪০ সালের ২০শে মে তারিখে, দেরাছুনে প্রথম রাজ- 

নৈতিক শিক্ষা! শিবির উদ্বোধন করা হোল। | 

বহু শিক্ষার্থী এলেন। তাদের সংখ্যা প্রায় একশো | সবাই 
শিক্ষিত। সবাই চিন্তাশীল। মকলেরই জিজ্ান্থ মন। সবাই 
পরিচিত হোতে চান। বিপ্লবী চিন্তাধারার সঙ্গে । 

রায় বললেন । 

শিক্ষা শিবিরে আমাদের প্রাথমিক কাজ হবে। নিভূলভাবে 
চিন্ত। করতে শিক্ষা। করা। [71150 ৪ 17109116911 00 (101012, 

রাজনৈতিক চিন্তাধারা । তার প্রয়োগ কৌশল । ছাত্র হিসেবে 

আমাদের আয়ত্ব করা দরকার! নতুবা মারাত্মক ভূল দেখ। দিতে 

পারে। আমাদের শিখতে হবে। বৈজ্ঞানিক রাজনীতি । মনে 

রাখা দরকার। রাজনীতি একট! বিজ্ঞান। সমাজ-বিজ্ঞানের অগ। 

সর্বপ্রকার অন্ধ-বিশ্বাস থেকে; মুক্ত থাকতে হবে। 

গ্রথম শিক্ষা শিবিরের দৈনন্দিন কার্ধাবলী ; এলেন রায় 

সবিস্তারে লিখে নিয়েছেন । একখান বই ছাপ। হোল। রায় তার 

নাম দিলেন) 90161101110 00116103 বৈজ্ঞানিক রাজনীতি । 



৭ এম, এন, রায় 

দশদিন ধরে এই শিক্ষা! শিবির চললো । চললো! রাজ-নীতির 
পাঠ গ্রহণ। বিংশ শতাব্দীর আধুনিক গুরু-গৃহ। 

রায় বললেন,_-এট! হোল আমাদের স্নাতক শিক্ষা শিবির । 
ছ'বছর পরে আবার'আরস্ত হবে, সাকোত্তর শিক্ষা শিবির । 

সারা ভারতে, নতুন বিপ্লবী মানুষ স্থষ্টি হ্ববে। পরার্থপর, সৎ ও. 
চিন্তাশীল বিপ্লবী মানুষ, দেশ ছেয়েফেলবে। 

১৯৪৬ সালের ৮ই মে। দেরাছুনে দ্বিতীয় শিক্ষা শিবির আজ 

থেকে থোলা হোল। ৮ই মে থেকে ১৮ইমে। দশদিনব্যাপী 
চলবে। সারা ভারতের বন্ছু উতসাহী কর্মী এসেছেন । 

দ্বিতীয় শিক্ষা শিবির । আরও মনোজ্ঞ ; আরও জন-প্রিয় হোয়েছে। 
পার্টি” কাউদ্দিলের ৬৬ জন উৎসাহী সক্রিয় সদস্য যোগ দিয়েছেন । 

আর এসেছেন । নেতৃস্থানীয় দেড়শে। জন পাটি সদন্ত । সকলেই 
উৎসাহী কর্মী। সকলের সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী । কিছু একট। 
করার জন্য ; সকলের মন আকুলি বিকুলি করছে। 

সেই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন। লক্ষণ শাস্ত্রী যোশী, 
তারকুণ্ডে। জি, ডি, প্যারেখ, এ, কে, মুখাজী” ধরিত্রী গাঙ্গুলি, 
ভি, বি কাণিক, শিব 'নারায়ণ রায়, কে, কে, সিংহ, বরেন চ্যাটাজী”. 

আর, এল নিগম, স্বদেশ রঞ্জন দাস, অনিল ব্যানাজীঁ আরও অনেকে । 

ঘরোয়। পরিবেশে £ নিঃসংকোচে আলাপ আলোচন! হচ্ছিল | 

স্বদেশ রঞ্জন দাস কথাট! তুললেন। : 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর। ইউরোপের রাজনৈতিক ভাবধারা কোন' 

পথে চলেছে? 

রায় বললেন,স-দছিতীয় মহাযুদ্ধের পরঠ ইউরোপ ছুটি বিভিন্ন 
শিবিরে 3 বিভক্ত হয়ে গেল। ছুটি আদর্শ গত বিভিন্ন মত। ইউরোপে 
স্ষ্টি হয়েছে। তার একটার নাম ডিমোক্রাটিক সোসালিজম । বৃটিশ 
লেবর গভর্ণমেপ্ট ; এই পথ অনুসরণ করছেন। অপরটি হোল 
ডিকটেটোরিয়াল কমিউনিজম | রাশিয়! এই পথে চলেছেন । 



এম এন বায় ২৭১, 

ববেন চ্যাটাজীরঁ তখন প্রশ্ন তুললেন। 

ছুটি বিভিন্ন আদর্শ গত সংঘাতের ফলে; তৃতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ 

বেধে যাবার সম্ভাবনা আরও পরিল্ফুট হোল। তাই নয় কি? 

রায় জবাব দিলেন । 

সে ভয়ত আছেই। তবে ফ্যাসিষ জামানীর পতনের পর; 

ইউরোপে একট! নতুন যুগ দেখা দিয়েছে । এই নতুন যুগের ধর্ম 3. 

গণতান্ত্রিক সমাজবাদের ভিত্তিতে; দেশকে নতুন করে গড়ে তোল!। 

ছুটি বিপরীত ধরণী আদর্শের সংঘাতের মধো ; একজায়গায় উভয়ের 

আশ্চর্য মিল আছে। সেটি হোল। দুদলই পুজিপতির বিরুদ্ধে । 

আর গণতান্ত্রক সমাজ বাদের ভিত্তিতে » যারা দেশকে গড়তে 

চান।. তার! মারমুখী উগ্রপন্থী নন। পুজিপতিদের ওপর, 
আক্রমণের ভাষাটা । তাদের অপেক্ষাকৃত নরম | 

তাদের কথা হোল। একটা শোষণ-হীন নতুন সভ্য-সমাজ 

সপ্টি হোক। তীর! চান ব্যক্তিগত মানুষের ; ন্বাধীন প্রচেষ্টার দ্বারা ; 
সমাজে একট] আধিক সমতা! গড়ে উঠুক। 

ভারা এক নায়কত্ব চান না ঠিকই; আবার সংসদীয় গণ-তন্ত্রের, 

দোষ ত্রুটির অবসান চান। 

কয়েকটি ছোট ছোট দেশ ছাড়া; এক নতুন ধরণের ষ্টেট; 

এই নতুন আদর্শে ইউরোপে গড়ে উঠেছে। তারা বিভিন্ন নাম 

নিয়েছেন । যেমন,--পপুলার রিপাবলিকান পার্টি, প্রোগ্রেসিভ 

ক্রিশ্চান পাটি”; ক্রিশ্চান সোসালিষ্ট পার্টি, সোসালিষ্ট ডিমোক্রাটিক 

পাটি ইত্যাদি । ভারতেও এইভাবে । নতুন পার্টি গড়ে উঠছে। 
রায় আরও বললেন € 

আমি গভীর ভাবে লক্ষ্য করলাম। ইউরোপে এক শ্রেণীর 

মানুষের, এক নায়কত্বমূলক কমিউনিজমকে ঝড় ভয়। তার! 
বলেন,--আধুনিক সভ্যতার এঁতিহ্য ;ঃ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। 



সই৭২ এম, এন, বাক্স 

সমাজে কোন নৈতিক মূল্যবোধ থাকবে না। ব্যক্তি স্বাধীনতার 
স্বত্যু ঘটবে। 

এবার গোপেন দত্ত উঠে দ্রাড়ালেন। তিনি বললেন, _ 

অনেকের ধারণা । মার্কসবাদ ও কমিউনিজম এক । 

রায় হেসে জবাব দিলেন--এ ছুটে কথা নিয়ে আমর! প্রায়ই 

ভুল করি। কিন্তু আসলে তা নয়। মার্কসবাদ, কমিউনিজমের 

দর্শন। আর কমিউনিঞম, মার্কসবাদের রাজনৈতিক প্রয়োগ । 
10915015107 15 2, 10171199010190 220. 00100107011151]) 19 2. 1001801- 
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এবার পাটি'র এক তরুণ সদস্য প্রশ্ন করলেন-_তাহলে সাধারণ 

'মাম্ুষের যুক্তি কোন পথে? 

রায় উত্তর দিলেন । 

মানুষের মুক্তি বলতে আমি বুঝি । আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায়, 
মানুষ মানুষকে শোষণ করার ফলে, যে আথিক অক্ষমতা ও বৈষম্য 

স্থস্টি হয়; তা সমূলে উৎপাঁটিত হলে, সমাজে যে অবস্থার স্থষ্টি হবে 
সেই অবস্থায় মানুষের মুক্তি আসবে । সেই হবে মুক্তির পথ। 

তখন সেই তরুণ কমরেডটি উৎসাহিত হোয়ে বললেন। 

তাহলে, কমিউনিজম হোল। সেই মুক্তির পথ। কারণ 

কমিউনিজম বলে,_-উৎপাদনে ব্যক্তিগত মালিকান। থাকবে না । 
রায় উত্তর দিলেন। 

এখানে একটু ভূল হোল। কমিউনিজমে ব্যক্তিগত মালিকান৷ 
(01596 ০৬5151510 ) 'থাকবে না। ঠিকই। কিন্তু সব 

মানুষের মালিকানা ০0:21039010 ০ 10€1:51)1 ও হবে না। 

শিক্ষা শিবিরের আলোচনা । সে দিনের মত সেখানেই শেষ 

'হোল। সবাই ছুটলেন। খাবার টেবিলের দিকে । রায় সকলের 

সঙ্গে একসাথে বসে পড়লেন । ডখন খালি হাসি আর গল্প । যেন 

'আনন্দের হাট-বাজার । দীয়তাং ভূক্্যতাং 'চলেছে। 
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পর দিন। শিক্ষা শিবিরের কাজ সকাল সকাল আরম্ভ হয়েছে। 

এমন সময় প্রফেসর নিগম কিছুদিন আগের সংবাদপত্রের একট? 

টুকরো, রায়ের সামনে উপস্থিত করলেন। 'তাতে লেখ! আছে,-- 
রায় কমিউনিজমের বিরুদ্ধে । 

রায় হাসতে লাগলেন । তারপর বললেন,--অনেকেই এই ভূল 

করেন। একদিন আমি কমিউনিজমের খুবই অনুগামী ছিলাম। 
নার্কসবাদ পৃথিবীর সবত্র প্রচার করেছি । মার্কস এক জায়গায় 
বলেছেন,--কনিউনিজম প্রতিষ্ঠার পর, সভ্যতার ইতিহাস, এক 

বিশেষ গতিতে এগিয়ে যাবে। কিন্তু কার্ষক্ষেত্রে দেখলাম, তার 

ব্যতিক্রম ঘটেছে; আমি তখন মার্কপলবাদ, আর তার রাজনৈতিক 

প্রয়োগ কৌশল-_এই নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করতে লাগলাম 

বনু প্রবন্ধ লিখলাম। আমার মনে যে প্রশ্ন উঠেছে তা ভাষায় রূপ 

দিলাম। সবাই ভাৰলে। আমি কমিউনিজমের বিরুদ্ধে গেছি। এট! 

ভূল। কোন মতের সমালোচন। করার অর্থ সেই মতের বিরুদ্ধে 
খাওয়া! বা তাকে বাতিল করা নয়। 02161015700 55109161091 

10010101001 11659. 01010, 

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন , এ সম্বন্ধে একট! মজার 
গল্প বলি,--আমি তখন বেরেলি জেলে। একদিন এক উচ্চ পদস্থ 
পুলিশ কর্মচারী আমার সঙ্গে দেখ! করতে এলেন। 

এ কথা সে কথার পর তিনি বললেন,--রাশিয়ানরা আপনার 

নঙ্গে খুবই ছুব্যবহার করেছে। এবার আপনি তাদের বিরুদ্ধে কিছু 
একট! করুন। আমি উত্তর দিলাম,-তাতে কি হয়েছে। তার! 

যখুসী করুক। আমার কি আসে যায়। আমি কমিউনিজমের 

আদর্শে বিশ্বাসী হোয়ে এই পথে নেমে ছিলাম। - পুলিশ অফিসার 
বেশ অবাক হোয়ে আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন ॥ 

তারপর বাঙ্গ কবে বললেন,-”ওঃ আপনি একজন দার্শনক । 
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: পুলিশ অফিসার হয়ত আশ! করেছিলেন যে আমি ভারে, 

একট। কমিউনিজম বিরোধী, বলিষ্ঠ ফ্রুট গড়ে তুলবো । তাই: 
বোধকরি হতাশ হয়েছিলেন। তার মানে । তার! আমাকে ভূল, 
বুঝেছিলেন। তাই যা, বলতে চেয়ে ছিলাম। কোন মতের 
সঙালোচন। করার অর্থ; সেই মত পরিত্যাগ নয়। 

সারগ্লাস-ভ্যালু কি 
কথা প্রসঙ্গে এবার সব চেয়ে বড় প্রশ্ন উঠলো,-_-সারপ্লাস ভ্যালু। 

শিক্ষা শিবিরের সবাই উৎসাহী হয়ে কথাটা! তুললেন। সবাই 
শুতে চান। এ সম্বন্ধে রায় কি বলেন। মার্কসের অর্থ নৈতিক 
অতবাদ। সারপ্লাস ভ্যালু--উদ্বত্ত সঞ্চয়। আজ বিশ্বব্যাপী 
বৈপ্লবিক সংঘাত স্থপ্তি করেছে। শুধু এই কথাটি নিয়ে। মালিক ও 
শরমিকে মারা মারি, হাতা হাতি, কাটাকাটি, দলাদলি, ঘেরাও ও. 
ধর্মঘট । দিকে দিকে অশান্তি ও অনিশ্চয়তা । 

পার্টির অন্ততম উৎসাহী সদস্য বরেণ চ্যাটাজর্খ লাফিয়ে উঠলেন। 
আমার একট গ্রন্ন আছে। পুজিপতির দল উৎপাদনের উদ্ধত 

ংশ লুঠন করে শ্রমিকদের বঞ্চিত করছে ।. তার কি? 
কাল” মার্কস স্পষ্ট বলেছেন। 

09010515565 107 (75 01575 2 6812106 ৪৪ 00 

5010105 81115 10 (109 12259119 01 0:0000/101, তাহলে? 

রায় সবাইকে অবাক করে দিয়ে, গন্তীর হয়ে বললেন,--এট। 
মারাত্মক ভূল । উৎপাদনে সব সময়, একট। উদ্বৃত্ত মূলা স্ন্তি করতেই 
হবে। কারণ শ্রমিককে উৎপাদনের নির্দিষ্ট মূল্য দিয়ে, যদি কিছু: 

উদ্ধত না থাকে, তাহলে উৎপাদন ব্যবস্থা অচল হয়ে যাবে। 
স্বপেন চৌধুরী কি একটা বলতে ঘাচ্ছিলেন। রায় তাকে হাত 

ভুলে নিষেধ করলেন । বললেন,_-মাগে সব শোন। তারপর প্রন 
করো। অধৈর্য হয়োন!। 

রায়ের গলার স্বর শান্ত অথচ দড ] 



এম, এন শ্ায় ৭৫ 

আর কি হবে? উদ্ত্ত মূল্যনা থাকলে সভ্যতা ও প্রগতির 
চাক! ঘ্বুরবে না । কারণ 5910109 7:00806100 19 192 01 91] 

0:0£1535 (13:0051) 05 225৪. 

তারপর হাসতে হাসতে শ্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন,_-সভ্যতার 
ইতিহাস খুজলে দেখা বাবে। ম্মরণাতীত কাল থেকে পৃথিবীতে 
উস্ত সঞ্চয়, হয়ে আসছে । আর এটাই হোল, প্রগতির উৎস। 

সেই সময়, পেছন দিক থেকে কে একজন প্রশ্ন করে বসলেন। 

উদ্ধত্ত সঞ্চয় মানেইত শ্রমিক শোষণ। 

রায় বললেন,--স্্যা, নুপ্রতিচিত সমাজে শ্রমিক শোষণ চলে 
আসছে । এটা একট! মামুলি ব্যাপার। [01016960001 18900 

15 11011616100 110 20 075810715৩0 5001০, | 

সবাই চুপ করে গেলেন। ভাবলেন,_-রায় বলেন কি? শোষণ 
একট! মামুলি ব্যাপার । অনেকের কথাটা বিশ্বাস হোল না। 

তখন গোপেন দত্ত বললেন, সারপ্লাস ভ্যালু বলতে মার্কস কি 

বুঝতেন, তার সংজ্ঞাটা জেনে রাখা ভাল। আমরা পরিষ্কার 
হতে চাই। 

রায় বললেন,--মার্কম সে কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, 

ঘা050 ৪ 011551 701000059 ০৪ 900 210055৮7102 85 

8110650 602 1915 ০710 12321176119005 19 5010105 জা 

তার মানে হোল,--নিক্ষের দিন গুরাণের জন্য একজন শ্রমিকের 
যেটুকু কাজ কর! দরকার তার বিন্দুমাত্র অতিরিক্ত উৎপাদন হোল 
উদ্বত্ত সঞ্চয়। 

তরুণ সদস্যদের জানবার আগ্রহ অত্যন্ত প্রবল। আর একজন 

প্রশ্ন করে বললেন,--কমিউনিষ্ট রাশিয়! কি সারপ্লাস-ভ্যালু, উৎপাদন 
করেন ? 

হা, রাশিয়াতেও সারপ্রাস ভ্যালু স্থপ্টি করতে হয়। 



২৭৬ এম, এন' রাস্ব 

একথা শুনে বরেণ বললেন,--পুজিপতির দেশে যে উদ্ব্ত 

মূল্য স্য্টি হয় তা পুজিপতির! নিজেদের স্যার্থে নিয়োগ করেন। 
কিন্তু রাশিয়ায় উহ! জনগণের সার্বজনিক কল্যাণে ব্যয়িত হয়। 

তখন রায় বললেন,_তাহলে দেখা যাচ্ছে, উদ্বত্ত সঞ্চয় কোন 
দেশেই বন্ধ হয়নি। বন্ধ হবে না। রাশিয়া কমিউনিই দেশ । সেখানে 

ও উহ। বন্ধ হয়নি । তফাৎ শুধু দৃষ্টি ভঙ্গীর | 

সে দিনের আলোচনা । এখানেই শেষ হোল। তখন রাত্রি 

অনেক হয়ে গেছে । সবাই হাসি মুখে সে দিনের মত বিদায় নিলেন। 
আজকের আলোচন! । 

এক নায়কত্ব বা ডিক্টেটরশীপ নিয়ে। | 

আলোচনার প্রথমেই রায় বললেন । 

মার্কসের বৈপ্লবিক পরিকল্পনায় একনায়কত্বকে স্বতঃসিদ্ধ বলে 

স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ স্বাধীনতার অবলোপ 

সাফলোর শত' | 14521য156 90115019 01 15₹0106102 0০0900- 

12655 01065,60151)1]) 19, 21001101010 ০01 111)611য 85 2. 001101- 

1010 01 5000653. 

মার্কসের মতে। 

পরিবর্তনের মুখে ডিকৃটেটরশীপ অব দি পলিটেরিয়েটের 
প্রয়োজন হবে। দেশটা এই বিশেষ শ্রেণীঘ্বারা শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত 

হওয়া দরকার ৷ তাহলে দেখা যাচ্ছে, একনায়কত্বের আমলেও একট 

শেদী থেকে যায়। 

তখন কে একজন প্রশ্ন তুললেন, "তাহলে হাত বদলে যায় 

বলুন। 

ঠিক তাই । বুর্জোয়াদের হাত থেকে পলিটেরিয়েটদের হাতে, 
ক্ষমত! হস্তাত্তর হয়। এইটুকু ভফাৎ। আর একট! কথা ভাববার 

আছে। মার্ক খোলাখুলি ভাবে বলেছেন। একনায়কত্ব ততদিন 



এম. এন, বায় থঝ 

প্রয়োজন হবে, যতদিন না|! সোসালিজম প্রতিষটিত হচ্ছে। শ্রেনী 
হীন সমাজ সৃষ্টি হোলে, অর্থাৎ সোসালিজম গ্রতিচিত হোলে, রাজ] 
আপনিই শুকিয়ে যাবে। 96565 11] 10751 ৪.০, 

তাহলে কি হবে? এই বলে রায় সবার মুখের দিকে তাকালেন। 
সবাই আগ্রহান্বিত। সবাই উৎন্থক। সবাই জানতে চান। 

তখন কমিউনিজম প্রতিষ্ঠিত হবে। তার মানে শ্রেণী সংগ্রাম 
বন্ধ হবে। 01855 50:85519 ছ1]] ৫0208 (0 210 9200. তখন 

আর এক নায়কত্বের প্রয়োজন হবে না। 
শিক্ষা! শিবিরের সদস্তের) একাগ্র চিত্তে এই মনোজ্ঞ আলোচন। 

অভিনিবেশ সহকারে শুনতে লাগলেন । সবাই রায়ের মুখ থেকে 
শুনতে চান। মাকসীয় দর্শনের ব্যাখ্য। ৷ 

এবার রায়ের চোখে মুখে একটা বেদনার কালে ছায়া ফুঠে 
উঠলো । 

আপনার! জানেন। রাশিয়ায় কমিউনিজম গ্রতিষিত হয়েছে। 
আজ হতে প্রায় পঞ্চাশ বছরের ওপর | কিন্ত সেখানে আল্প এক- 

নায়কত্বের অবপান হয়েছে কি? হয়নি। তাহলে? 

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন । 
অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে। যে পার্টি একবার রাজ-নৈতিক ক্ষমতা 

দখল করেছে। সে ন্বেচ্ছায় তা ছাড়ে না। পৃথিবীর সর্বত্র। সেই 
একই খেল। চলছে। কেউ বাদ নেই। কার নাম করবে! । 

আলোচন। করতে করতে অনেক বেল। হয়ে গেল। তখন এলেন 

দাড়িয়ে বললেন,_-আপনাদের দেরী হয়ে যাচ্ছে। খাবার প্রস্তত। 
আপনারা আলোচনা এ বেলার মত স্থগিত রাখুন । 

লক্ষণশান্ত্রী যোশী হাসতে হাসতে উঠে দাড়ালেন। তারপর 

একটু এগিয়ে এলেনের কাছে এসে হাসি স্থথে বললেন,-এই 
জন্কই আমরা আপনাকে এত বেশী পছন্দ করি। আপনার ' চোখে, 
সব আগে ধরা পড়েছে। আমর। এই শুদ্ধ আলোচনায়, ক্লান্ত হয়ে 



ণষ্ এষ. এন. বায় 

পড়েছি। বিরাম দরকার । সবাই হাসতে হাসতে খাবার টেবিলে 
উপস্থিত হোলেন। : 

বিশ্রামের পর। সবাই আবার যে যার আসনে এসে বসেছেন। 
এবার প্রশ্ন উঠলে! । দেশে কি ভাবে বিপ্লব দেখ! দেয়। 

এ প্রশ্নটি করেছেন অনিল ব্যানাজী। রায়ের হাতে এক টুকরো 
কাগজ । তাতে এই প্রশ্রটি লেখা আছে। সহজ ভাবে রায় 
বললেন,--তোমার প্রশ্নের জবাব মার্কসই দিয়েছেন। তিনি বলে 

গেছেন। তিনটি কারণে দেশে বিপ্লবের স্ষ্টি হতে পারে। 
মার্কসের প্রথম কথা হোল। 

13:991 0072 01 6119 2562101151760 5001001110 5916108. 

শ্প্রতিষিত আধিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে। 

মার্কসের দ্বিতাঁয় কথ হোল। 
[060010790951610%. ০1 1115 52৪ রাজ্য পরিচালন ব্যবস্থায় 

পচন ধরবে। 

আর মার্কসের তৃতীয় কথা হোল । 
[75195151008 ০ 2, 12501001019 09115 একটা সক্রুয় 

বিপ্লবী দলের অস্তিত্ব । তখন রক্তাক্ত বিপ্লবের কথা উঠলো । 

রায় বললেন,__কিন্ত. বিপ্লবের জন্য উদ্দেশ্হীনভাবে রক্তপাত 
পাগলামি । আর তারপরও সেটা চালিয়ে যাওয়া! অপরাধ। তার 
কথা হোল । 73190951160 0: 20 17010059 415 1098116 2,020 

1612 [1129 15 20500950 5550. 2051 165 100111055 1615 

৫7201091. 

আজকাল ডিসিপ্লিন এই কথাটা সবার যুখে মুখে । গোপেন 
দত্ত দেরাছুন ক্যাম্পে রায়কে প্রশ্ন করলেন। 

ডিসিপ্লিন সম্বন্ধে আপনার কি মত? 

কোন প্রতিষ্ঠানকে চালাতে গেলে ডিসিপ্লিনের খুবই প্রয়োজন । 
তবে একথা ভূললে চলবে না। ডিসিপ্লিন মাষ্টষের নৈতিকবোধ 
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“থেকে জন্মায়! যদি ভয় দেখিয়ে, অন্তায় জুলুম করে, ভিসিঙ্সিন 

বজায় রাখতে হয়, তা হলে মানুষের স্বাধীনতা! থাকবে না। | 
15259010910 01 1:520.0107) 0210 1001 152.0 (0 15600, 

এবার সেই একই লোক প্রশ্ন করলেন। তাহলে অরগানিজেসন 

বলতে, আপনি কি বলেন? সবাই একটু উৎসুক হোলেন। 
রায় হাসতে হাসতে বললেন। আপনারা বোধকরি কমরেড 

সাফদারের বক্তৃত। শুনেছিলেন। সেট। মনে রাখার মত। তিনি 

বলেছিলেন, পাটি হোল এক বস্তা আলু । প্রতিষ্ঠানটি হোল সেই 
বস্ত।। আলু রাখবার বস্তাটি যদি সরিয়ে নেওয়। হয়, তাহলে 

আলুগুলে। ছিটকে পড়বে। নষ্ট হবে। স্থৃ্রাং বস্তা চাই, আর 

আলুগুলে! মেম্বর। 

রায় প্রশ্নের পর প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন । তবু প্রশ্নের শেষ নেই। 

সবাই জানতে চান। সবাই বুঝতে চান। সবাই পথের নির্দেশ 
চান। 

এবার আর এক ধরণের প্রশ্ন এল। প্রশ্নটি তুললেন চৈতন 
ঢ্যাটার্জা । 

কমিউনিষ্টরা কি গণ-তন্ত্র মেনে চেন 1 
তাদের গণতন্ত্রের ধারণা কি জানেন? তারা বলেন, প্রত্যেক 

নির্বাচন হবে রেফারেগ্ডাম | নির্বাচন নয়। প্রস্তাব থাকবে মাত্র 

একটি । সেই একটি প্রস্তাবের ওপর 1 ভোটার "হাঁ? বা 'না” বলবেন । 

এটা! কি গণতন্ত্র ? এটা স্বাধীন নির্বাচন নয়। এটা হোল ডিক- 

টেটরদের পরিধি বিস্তার । আর একট। কথ।। কমিউনিজমে ব্যক্তিকে 

স্থান দেওয়া হয় না। ত্রাদের মতে, ব্যক্তি বাচবে। সমষ্টির মধ্যে। 
অথচ কমিউনি& দর্শনের রচয়িতা কাল'মার্কন স্বীকার করে 

এগেলেন,-"25 5 0০৮ ০1 0010185, মানুষই সব। 

আলাপ-আলোচনার গতি শাস্ত পরিবেশের মধ্যে চলছিল। 

সবাই আনন্দ পাচ্ছিলেন। মানুষের জিজ্ঞান্থ মন। আরও জারবার 



চ. গর, এন, বায় 

জন্য ব্যকূল। আর. শিক্ষাগত মহাসাধক কমরেড এম, এন» 
রায়) জ্ঞান বিতরণের -জন্ত উদ্ুখ। এ' যেন, দিবে আর নিবে। 
মিলাবে মিলিবে । যাবে না ফিরে। 

গণতন্ত্রেরে কথা। এবার সংসদীয় গণতন্ত্--পালিয়ামেন্টারি 

গণতন্ত্রের কথা উঠলে! । ভারতে পালিয়ামেন্টারি গণতন্ত্র চলছে। 
তংলপ্ডের অন্থুকরণে । তাই সবার মনে এই প্রশ্ব জেগেছে। সবাই 

জানতে চান, অংসদীয় গণতন্ত্রের ক্রটি কোথায়? 

সংসদীয় গণতস্ত্রেও শাসক শ্রেণীকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারা যাচ্ছে 
না। আর এ কথাও ঠিক, পালিয়ামেণ্টে যে দল নিরস্কুশ সংখ্য।- 

গরিষ্ঠত1 অর্জন করেন, তারা শাসন ব্যাপারে, এক নায়কত্বের মত 
ব্যবহার করেন। তাদের বুর্জোয়া ডিকৃটেটর বল! চলে। শুধু, 

নীতিজ্ঞানশূশ্ঠ বক্তার জোরে, তার! সৰার শীর্ষে এসে বসেন। তাদেরই 
তভয়। তাদের মুখে কিছুই আটকায় না। 

তাহলে, এর হাত থেকে বাঁচবার উপায় কি 2 

বাচবার একমাত্র পথ. বৈপ্লবিক জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা । 
আর বতদ্দিন ত1 ন1 হচ্ছে, ততদিন সংখ্যাগরিষ্ঠের শুভ বুদ্ধির ওপর 

নির্ভর । আর বিপ্লবের ভয় দেখিয়ে, তাদের নিবৃত্ত করা। এই 

ভাবে ইংলগ্ডে গণতন্ত্র রক্ষা পাচ্ছে । ্ 

তারপর রায় একটু চুপ করে থাকলেন। কি যেন ভাবলেন। 

মুখটা উজ্জ্রপ হয়ে উঠলো । নতুন চিন্তার রেখা কপালে ফুঠে 
উঠেছে। শিরাগুলে ফুলে লাল হয়ে উঠলে! । 

পরে শ্াস্ত গান্তীর্ধের সঙ্গে বললেন। 

সেইজগ্যা রাজনৈতিক ক্ষমতা, প্রতিটি মানুষের হাতে তুলে দিতে, 
হবে। সকল মানুষ, সকল মিলে, গ্রামে গ্রামে ; শহরের পাড়ায় 

পাড়ায়, যেন স্থানীয় গণতন্ত্র গড়ে তৃলতে পারে। প্রত্যক্ষভাবে 

ব্বাষ্ট্রের আইন। স্থানীয় গণতন্ত্র, যেন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে । আইনে, 



এম এন রায় ৃ ২৮১, 

সে ব্যযস্থা থাকবে সেই হবে প্রকৃত বিপ্লবী জনগণের সরকার । 
প্রকৃত গণতন্ত্র । দেশকে সেই পথে নিয়ে যেতে হবে। 

সেই সময় কয়েকজন তরুণ' সদস্য । কমিউনিজমের থিয়োরী, 

আর ভার প্রয়োগ কৌশল নিয়ে অবান্তর প্রশ্ন তুললেন। 
রায় তাদের সাবধান করে দিলেন। বললেন,--মতবাদের 

গোড়ামীর মধ্যে ; যেন আমর। আটকে না পড়ি । দার্শনিক গেটের 
একটা কথা । লেনিন প্রায়ই বলতেন। 

যদি মতকে প্রাধান্ত দিতে গিয়ে, বাক্তি মানুয়ের ম্বাধীনতা ও 

আনন্দ; ছুইই নষ্ট হয়। তাহলে মতটা বড় নয়। গেটের কথা 
হোল,--7176017 15 215) 1006 2৮5৫ £15912 15 019 115০ ০ 

1165, জীবন বৃক্ষ চির সবুজ । 

এই উচ্চাঙ্গের আলোচনায় সবাই খুসী। তরুণ সদস্যদের মধ্যে 

র্যাডিক্যাল এই কথাটা অর্থ নিয়ে, মাঝে মাঝে তুমুল তকের স্যষ্টি 
হয়। কথায়, লেখায় ও বক্ত.তায়। রায় র্যাডিক্যাল এই কথাট। বহু 
জায়গায় ব্যবহার করেছেন । ]২901091] এই কথাটার আভিধানিক 

অর্থ, চরম বা! চুড়ান্ত । 

সেদিন কয়েকজন সদস্ত রায়কে জিজ্ঞাসা করলেন,-পর্যাডিক্যাল 

বলতে, আপনি কি বোঝেন? 

রায় বললেন, __র্যাডিক্যাল মানে। একেবারে মৌল তথ্যে 
বা! মুলে ফিরে যাওয়।। 2০ 75 15012] 2562105 00 £৪% €০ 

7০006 01 039 111910215 

কথ. প্রসঙ্গে রায় বললেন। 

র্যাডিক্যাল হিউমানিজের মধ্যে তিনটি জিনিষ আছে। 12- 
€511911577, 7:8610109211570 2:00 81017105. পার্থিব বস্তা, যুক্তি- 

বুদ্ধি আর নীতিপরায়ণতা । . 

মানুষ প্রকৃতির অংশ । তাই মানুষ ও প্রকৃতির মিলন অবিচ্ছেন্তা: 



২৮২ | এম, এন, বাক্স 

অনাদি অনন্ত প্রকৃতি নিয়ম নিয়ন্ত্রিড। মান্ুষকেও সেই নিয়মের 

অধীনে চলতে হয়। নব মানববাদের চিন্তাধারা! যখন মাথায় এল, 
“তখন আবার মার্কস'বাদ বিশ্লেষণ 'করলাম। দেখলাম, সামাজিক 

'সহযোগিতা। শ্রেণী সংগ্রাম অপেক্ষা অনেক বেশী কার্ষকর। 
, _ আমি ভেবে দেখলাম, প্রতিটি মানুষের ভেতর একই প্রকার 
সহজাত প্রবৃত্তি, একই চিন্তাধারা কাজ করছে । 

একই প্রকার চিন্তাধারা । কারণ মানুষ মূলতঃ এক । সেজন্য 

'মনবিক ভাতৃবোধের আদর্শ । একটা কাল্পনিক ন্বর্গরাজ্য নয়। 

আমাদের মস্তভুল হবে, যদি আমরা মনে করি, মনুষ্য সমাজ, 

এক স্ুুসভ্য জঙ্গল! আর এই সমাজের কল্যাণ, উন্নতি ও অগ্রগতি 
বৃদ্ধির জন্য সভ্য মানুষ, মানুষের গল। কাটবে। 

রায় বলেই চলেছেন। 
আমাদের অন্তরে .যে আসল মানুষটা! বসে আছে; সে যুক্তির 

দ্বারা পরিচালিত হয়। কারণ কিজানেন 2 তার চিন্তাশক্তি আছে। 
তাই আমার মনে হুয়। 

2020 15 10171610015 1001591) 10202296 109 15 12610102]. 

মানুষ আসলে নীতি পরায়ণ। কারণ সে যুক্তিবাদী । 
আর নীতি পরায়ণত। বলতে আমি বুঝি,_স্বাধীনতা । 210:8- 

110 15 16011) 800. 1999010 19 0105 001 39110610913 £01 

£00781805- নীতিপরায়ণতাই স্বাধীনতা, এবং একমাত্র যুক্তিদ্বার! 
নীতিপরায়ণতা অনুমোদিত । ্ | 

সবাই মন্ত্মুগ্ধবৎ শুনতে লাগলেন। রায়ের অন্তরের কথা। 
এমন সময় ধরিত্রী গাঙ্গুলী উঠে দাড়ালেন। তিনি বললেন,-- 

'আমর! র্যাডিক্যাল ডিমোক্রাটিক পার্টির সাইন বোর্ড টাঙ্গিয়েছি 
-বটে; আসলে কিন্ত আমর! কমিউনিষ্ট। 

রায় বললেন,_এটা ভূল । র্যাডিক্যাল ডিমোক্রািক পার্টির 
গচিস্তাধার! মার্কলবাদের চিন্তাধার1 থেকে প্থক নয়। উভ্ভয় মতবাদ, 



এম, এন, রায় রি ২৪৮৩ 

উভয় চিন্তাধারার মধ্যে পার্থক্য নেই। র্যাডিক্যালিজম হোল 
মার্কপবাদের সংশোধন । মার্কসবাদের বৈজ্ঞানিক সারাংশের চুমুক । 

আবার রায় একটু চুপ করলেন। কি যেন ভাবলেন। তার মুখ 
দিয়ে বেড়িয়ে এল,-- 81150 13 0069. 996500 0£ ৫081199 ১ 
61009 120 1102] 01 910501066 (068, এই বলে থামলেন । 

মার্কসবাদ একট। অন্ধ ধর্ম বিশ্বাস নয়। ইহার পরম ও চরম 
সত্য বলে কিছু নেই। 

দেরাছন শিক্ষা শিবির। আজ শেষ হয়েছে। কাল সদস্যর! 
সবাই ফিরে যাবেন। সন্ধ্যা বেলা। তারকুণ্ডে, কার্ণিক, শিবনারায়ণ 
রায় আরও অনেকে ফুলবাগানের একট৷ বেঞ্িতে বসে গল্প করছেন। 

রায় গল্প করতে করতে বললেন,--১৯৩৯ সালে, ত্রিপুরী কংগ্রেসে, 
একট বিষয় ভাল করে লক্ষ্য করলাম। দেখলাম একদল কংগ্রেসী, 

গান্ধী বাদের সঙ্গে একমত হতে পাচ্ছেন না। তার! একদিন-বলেই 
ফেঙগলেন, যত সব বড়ঙ্গোক নিয়ে কংগ্রেসের সৃষ্টি । ভারা জনগণের 
যুক্তি চান ন।। 

আমি তাদের বললাম । 

আপনার! পিপলস্ পাটি” গঠন করুন। তারা আমার কথার যুক্তি 
উপলদ্ধি করলেন।, তারা কংগ্রেসের মধ্যে, একটা। নতুন ব্লক গঠন 
করলেন। নাম দিলেন,--লীগ অব র্যাডিক্যাল কংগ্রেস। 

বিপ্লবী জীবনলাল চট্রোপাধ্যায় ১৯৩৮ সাল থেকেই আমার 

সঙ্গে কাজ করছিলেন। তিনি এই প্রস্তাবে মেতে গেলেন। কিন্তু 
গ্রেস হাইকমাগ্ু, তাদের ভাল চোখে দেখলেন না। শেষ পর্যন্ত 

তাদের নাম শুনতে পাওয়া] গেল না। জীবন লাল ১৯৪১ সাল থেকে 

আমাদের সঙ্গ ছাড়লেন। ওয়ারকার্স পার্টি গঠন করঙলেন। আলাদ! 
ভাবে কাজ করতে লাগলেন। 

[ বিপ্লবী জীবন লাল চট্টোপাধ্যায় ১৮৮৯ সালে জন্ম গ্রহগ করেন 
«এবং ১৯৭০ সালে ১ল! নভেম্বর দেহ ত্যাগ করেন। ] 



৮৮৪ এষ, এন, রায় 

জ্ছ, 
৮ 

্ পিপলস প্ল্যান 

১৯৫২ সালে কথ। হচ্ছিল । 

কাণিক বললেন --আপনার মনে আছে। পিপলস্ প্যান 
সম্বন্ধে নেহেরু কি বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন। 11515 

815 8070. £০00510685 410 (176 79601919+5 701817 ০1700110201 

16101001610, 

রায় বললেন--হ'যা, আমি সেই প্রেস রিপ্পোর্টের কথা আজও 

ভূলিনি। কিন্ত নেহেরু ত পিপলস প্লান, গ্রহণ করলেন না। 

পিপলস প্লানের মূল কথা হল। 

৮1০৫1206100 10: 055 29 2281096 710000102. ০৫ 

01011. মানুষের ব্যবহারের জগ্য উৎপাদন করতে হবে। লাভের জন্য; 

নয়। আরও সহজ করে বললে, এর মানে হবে। 52110810215 

2156, 1152 100090153 81051. আগে কৃষি, পরে বৃহৎ শিল্প । 

আপনি ত জানেন। ভারতের অনেক অভিজ্ঞ সমাজবাদী ও 

চিন্তাশীল অর্থনীতিবিদের মিলে, এই পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন। 

অধ্যাপক বিনয়েন্দ্র ব্যানাজী” বু পরিশ্রম করলেন। বছ তথ্য 
আর পরিসংখ্যান সংগ্রহ করলেন। আমরা সবাই রাস্ত! ঠিক করলাম । 
কিস্তু দেশ গ্রহণ করলো না। নেহেরুর কাছে বম্বে প্লান হোল 

গ্রহণ যোগ্য । টাটা, বিড়লা প্লান কংগ্রেন দেশের উপযোগী মনে 

,করলেন। তারা কৃষিকে উপেক্ষা করে, শিল্পকে প্রাধান্য দিলেন। 
এই আমার ছুংখ। 

কাণিক উত্তর দিলেন। 

কৃষি প্রধান দেশে, কুধিকে উপেক্ষা করার ফল; আজঞ্ হাতে 

হাতে পাওয়া যাচ্ছে। 



এম, এন, রায় ২৮ 

রায় আপন মনে বলে চলেছেন। | 
১৯৪২ সালে 'আমি প্রথম অন্ুতব করলাম । স্বাধীন ভারতের 

জনা, জনগণের উপযোগী, আধিক পরিকল্পন। .গঠন কর! দরকার। 
শোষণ-হীন সমাজ গড়তে হবে । 

১৯৪৬ সালে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বে, ভারতে ইন্টেরিম 
গভণমেণ্ট স্থাপিত হোল। তখন লর্ড ওয়াভেল, ভারতের বড় লাট ; 

নেহেরু বড়লাটকে সুপারিশ করলেন। সার আর দেশীর দালালকে 

ইন্টেরিম কাউন্সিলে সদন্ত নিষুক্ত কর! হোক । সার দালাল ছিলেন। 

বন্ধে প্লানের অঙ্টা। তার চেষ্টায় প্রাইভেট ও পাবলিক সেকটারে 
বৃহৎ শিল্প গড়ে উঠলো । ইংরেজ তাই চাইছিলেন । 

কাণিক চুপ করে রায়ের কথা শুনছিলেন। এবার বললেন,--. 

১৯৪৬ সালে, বন্ধে প্রানের ভবিষ্যৎ কি হবে; সে সম্বন্ধে আপনি 

একদিন বলেছিলেন। বন্ধে প্লানে হয়ত কয়েক হাজার, শিক্ষিত যুবক 

কাজ পাবে। কিন্তু বেকার জনগণের ক্ষুধার অন্ম মিলবে না। মধ্য" 

বিত্তের বেকার সংখ্য। বাড়বে । সবাই নিরাশ হবে। দেশের আথিক 
অবস্থার কোনই পরিবর্তন হবে না। দ্রুত অবনতি ঘটবে। 'দেশ 

আজ সেই পথে চলেছে। 

এখানে উল্লেখ যোগ্য । ১৯৫০ সাল থেকে, ভারতে পঞ্চ বাধিকী 

পরিকল্পুনা চালু হয়েছে। তিনটি পঞ বাধিকী প্লানে ? উনিশ হাজার 

কোটি টাকা ব্যয় কর! হয়েছে। সর্ধ-সাকুলে। এক হাজার নিরানর্ব্বই 

কোটি টাক! ব্যয়ে; রাওয়ের কেলা, ভিলাই ও ছূর্গীপুর ইস্পাৎ- 

কারখানা গড়ে উঠেছে। তাছাড়া । দেশে বছবিধ। ভারী শিল্প 

গড়েছে। কিন্তু জনগণের আধিক উন্নতি হয়নি। ধনী আজ আরও 
ধনী। দরিদ্র আরও দরিদ্র। বেকার সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। রায়ের 

“আশঙ্কা আজ সত্যে পরিপত | 



২৮৬ এম, এন, রায় 

ভারত রাজ-নৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছে । 
কিন্ত জনগণের ছুঃখের অবসান হয়েছে কি ? 

ভারত রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছে । সবাই ভাবছে । এবার 
সকলের, সকল ছুঃখের, সকল কষ্টের অবসান হবে। কিন্তু মানুষের 

হ্ুঃখ-কষ্ট। অভাব অভিযোগ বেড়েই চলেছে। কমবার ত লক্ষণ 

নেই। সর্বত্র হাহাকার । দেশের চরম ছুর্দিন। 

অনেকেই রায়ের সঙ্গে এই সব বিষয় নিয়ে, আলাপ আলোচন। 
করতে আসেন। সবাই চান। রায়ের মুখ থেকে শুনতে, দেশের 
ভবিষৎ কি? 

একদিন দেরাছুন ডি, এ, ভি, কলেজের এক অধ্যাপক এসেছেন। 

তিনি কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলেন, 

আপনার স্বাধীন ভারতের স্বপ্প কি সফল হয়েছে ! 

এই প্রশ্থ শুনে রায় অস্তরে বেদনা! পেলেন। একটু চুপ করে 
থেকে বললেন,-__ 

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট। ভারত রাজ-নৈতিক স্বাধীনতা 

পেয়েছে। কিন্তু স্বাধীন ভারত বলতে, আমি য চেয়েছিলাম, তা 

পাইনি । ' 

একটু মান হেসে সেই অধ্যাপকটিকে বললেন,__এর কারণ কি 
জানেন? আমাদের রাজ-নৈতিক আন্দোলনের পেছনে, কোন 

আদর্শ বা দার্শনিক মতবাদ ছিল ন।। 

কংগ্রেস ১৯২৯ সালে, এ, আই, সি, নি তে একটা প্রস্তাব নিয়ে, 

ছিলেন। 

০ 6000৩ 0০0৩2 2:00 121961*16 29 €398010191 €০0 

10191:5  £650106101191 01221355512 (09 8002801210- 

500০60:5 ০£ (06 5001615. ত। তারা করেছিলেন কি? করেন 



এম এন* রায় ২ ৮ 

নি। সমাজের আধিক কাঠামো । তাতে কোন বৈপ্লবিক পরিবত'ন 
হয়নি। তারা আসল কথাটাই ভূলে গেলেন। 

আমি সব সময় মনে করি। 

গুড 0017 10801091121 20013010278 12100. 15 5011 0105 10919. 

2205209 0£ 70070001010, 

এটা ভূললে চলবে ন1। 
[7০001100151 ০1 19100 06:60:00 10 95110010015] 

40010561015 616 50006 06119010121 দ621617, কৃষি শিল্পে 

শামিকের কার্য দক্ষত। বৃদ্ধি জাতীয় সম্পদের উৎস। 

তখন অধ্যাপকটি প্রশ্ন করলেন,_- 

ত1 হুলে, এর সমাধান কি? 

আমি মনে করি। ইহার একমাত্র সমাধান । 51091071)501 

০ 50089] 18001. আমি আমার দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞত। থেকে 

“বলতে পারি। 4 2910100। 091100% 0:0990৩7 1192. 20 

181001007৮5 15 18175619 ৪5050. শ্রম শক্তি নই হলে, 

জাতির উন্নতি হবে ন!। 

অধ্যাপক ভদ্রলোকটি চুপ করে শুনতে লাগলেন। 
আমি আরও মনে করি। স্বাধীন ভারত রক্ষণশীল ও ফ্যাসিষ্ট। 

ভারতীয়ের! ইংরেজকে শুধু ভারতের মাটি থেকে, তাড়াতে 

চেয়েছিলেন। তাই স্বাধীনতার পর। ভারতের প্রাণশক্তি । কৃষক, 

আমিক ও শিক্ষিত মধ্যবিত্তের দল । মুক্তির পথ দেখতে পেলেন ন।। 

আচ্ছা, আপনি প্রায়ই দার্শনিক বিপ্লবের কথা বলেন। সেটা 

কি? 
এত অতি সোজা কথ|। 

, চ১1011099010151081] 2655০010102 [76905 7:00 ০£ 

11960501081] 8:00 90191001950 2 ০ (11101:105 89180706116. 

1১8০0916, 



২৮৮ এম. এন. রায় 

দার্শনিক বিপ্লব অর্থে, যুক্তি সঙ্গত ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা জনগণের 

মধ্যে সঞ্চালন করা৷ 

ইপ্ডিয়ান রেনেস। ইনৃষ্টিটিউট 

১৯৪৪ সালের শেষের দিক। রায় দেখলেন । যুদ্ধ প্রায় শেষ 

ছয়ে এল। জার্মীনী শীঘ্রই আত্ম-সমর্পণ করবে। রাজনৈতিক 

স্বাধীনতা দেশের দরজায় । কিন্ত আজও স্বাধীন ভারতের গঠন তন্ত্রের 

রূপায়ণ হয়নি । 

রায় চুপ করে থাকতে পারলেন না। বুকে আগুন জলছে। 

র্যাডিক্যাল পাটির কাউন্সিলে প্রস্তাব করলেন,_- 

, আমাদের স্বাধীন ভারতের জন্য গঠন তন্ত্র প্রণয়ন করতে হবে। 

শোষিত মানুষের মুক্তি চাই । সবাই রাজী । 

রায় আর সবাই মিলে, তৈরী করলেন। 4 পা 

00159616015010 01 169 [11019, স্বধীন ভারতের গঠন তন্ত্র। 

গাশ্বী্ী আর নেহেরুর কাছে পাঠান হোল। এই মূল্যবান 

অপূর্ব দলিল। | 

কংগ্রেস ইহ। গ্রহণ করলেন না। 

এমনি করে আরও ছুটে বছর কেটে গেল। আবার নতুন করে 

আরম্ভ হোল। বিশ্ব-সভ্যতার প্রবাহ নিয়ে আলাপ আলোচনা 

.পঠন-পাঠন চললো। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারা বাহিক ইতিহাস নিয়ে 

নতুন অনুশীলন শুরু | 

১৯৪৬ সাল। দেরাছুনে ইত্ডিয়ান রেনেশ। ইনষ্টিটিউটের উদ্বোধন 

করা হোল। দেরাছুন ডি, এ ডি কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক আর, 

এল নিগম নতুন সংস্থার ভার নিলেন। 

রায় একদিন হাসতে হাসতে নিউটনের ভাষায় বললেন, আমর 



এম. এন, হয় ইজি 

এতদিন ধরে জ্ঞান-সমুদ্রের উপকূলে উপলখণ্ড সংগ্রহ করেছি মাত্র । 
জ্ঞানের পরিধি অসীম ও অনস্ত । 

এম, এন, রায় সংগ্রহ শালা । 

সংগ্রহশালার ভার নিয়েছেন, অধ্যাপক আর, এল নিগম। 

একদিন তিনি বন্ধু মহলে গল্প করছিলেন । 

কমরেড রায় বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্ন সময়, বছ পুস্তক পিখে 

গেছেন। সেগুলে। আজও ঠিক মত সংগ্রহ কর! হয়নি । আমি তার 
কিছু অংশের সন্ধান পেয়েছি । যে টুকু সংবাদ সংগ্রহ করেছি। তাতে 
দেখলাম। রায়ের বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রিত বৃহৎ পুস্তকের সংখ্যা, 
আনুমানিক ১৩০ খানার ও বেশী। স্পেনিশ, জার্মান, রাশিয়ান, 

ফ্রেঞ্চ ও ইংরাজী প্রভৃতি বহু ভাষায় লেখা । 

এছাড়াও ভারতের বিভিন্ন জেলে বসে, রায় ৩৫০ পাতার, 

ওপর পাণ্ড লিপি লিখে গেছেন । সেগুলি এম, এন, রায় সংগ্রহশালায় 

আমি রেখেছি । প্রকাশিত হলে; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নয় ভ্লুম পুস্তক 

হবে। সেগুলে! ছাপতে ব্যয় হবে। প্রায় ছু'লাখ টাক1। 

ইংরেজ আমলে এম, এন, রায়ের বহ্ছ পুস্তক ও পত্রিকা! সরকার 

বাজেয়াপ্ত করেন। ১৯২০ সাল থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত; ভারত 

সরকার এম, এন, রায়ের প্রায় আনীখানা পুস্তক, পত্রিকা ও পত্র 
বাজেয়াপ্ত করেছেন । 

রায়ের মৃত্যুর কিছুদিন পর। 

এম; এন, বায় সংগ্রহশালার এক আলোচনা সভা বসেছে। 

সেখানে কথা হচ্ছিল। নিগম, কার্পিক, কে, কে, সিংহ, মুখার্জ, 
ফিলিপ স্প্রাট ও আরও কয়েকজন ছিলেন । 

কাণিক বললেন--আমাদের দেশে আজও চিন্তাশীগ মনীধীদ্র 
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এদেশে আসার পর আরস্ত হয়। শেষ পর্যন্ত শ্প্রাট, র্যাডিক্যাল 

ডিমোক্রাটিক পার্টিতে যোগ দেন। রায়ের সঙ্গে তার গভীর 

(যোগাযোগ হয়। 

রায় সম্বন্ধে তার একটা লেখা হাতে এল। তাতে, দেখলাম 

জ্প্রটু বলছেন--ব০ 001110 10910] 1:00 01) া110161 

70:5001051 7০011610120 01: 107913 010561521, 1199 109610 20016 

001091565001% ৫011501 0:001156 0910 10, তি 2০৬" 

আমি এমন কোন জন-নায়ককে জানিনা, ত। তিনি বাস্তববাদী 
রাজনীর্িজ্ঞ হোন, বা কেবল মাত্র দর্শক হোন, ধার সঙ্গতিপূর্ণ ভবিষ্যুৎ 

বাণী এম, এন, রায় অপেক্ষা বেশী নিভূল। 

স্প্রাটু রায়কে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন যাক্ সে কথা। 

এবার অন্ত কথায় আসি। 

কেন এই অস্থিরতা ? 
দেরাহছনে রায় আর স্প্রাই। ছুজনে আলাপ করছেন। কেন 

দুনিয়া জুড়ে এই অস্থিরতা, গণ-বিপ্রব+ মারামারি, কাটাকাটি 

আর হানা হানি অবাধে চলেছে ? 

স্প্রাট্ হেরল্ড লাস্কির একট। লেখা বার করলেন। প্রবন্ধটি নাম,_- 

21801100 15 00 11 29:01), মানব জাতির জয়যাত্রা! আরস্ত 

হয়ে গেছে । আর সে যাত্র! শুরু হয়েছে। আজ নয়। পঞ্চাশ কি 

ষাট বছর আগে। 

রায় বললেন--আজ পৃথিবীর সামনে; তিনটি বৃহৎ সমস্তা 
দেখা! দিয়েছে । সেগুলো! সবার জেনে রাখা ভাল । 

প্রথমটি হোল,--রিভিল্ন বৈদেশিক রাষ্ট্রের মধ্যে বিশ্বাসের 
অভাৰ। তার ফলে মিলিটারি শক্তিবৃন্ধ। অপররাষ্ট্রকে ভীতি 

প্রদর্শন এবং বিশ্বে অনিশ্চয়তা স্যঠি। 

দ্বিতীয়টি হোল,--কায়েশী স্বার্থের ছূর্জয় লোভ, আর পুজিপতি 
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কতৃক সামাহীন সম্পদ স্যঘি। আর তারই প্রতিক্রিয়া,--আধিক 
অসাম্য। অনিশ্চয়ত। ও বিক্ষোভ । 

তৃতীয়টি হোল,_-মানুষের জীবন ধারণের মানদণ্ডে অভাবনীয় 
উন্নতি। 968100210 ০£ 1166 উদ্ধত ভাবে বেড়েই চলেছে। 

রায় আরও বললেন । ' 

সাধারণ মানুষ, টৈজ্ঞানিক ও যাস্ত্রিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পাল 
দিয়ে এগিয়ে চলেছে । সকলেই ব্যক্তিগত উন্নতি ও নুখ-সমুদ্ধি, সেই 
অন্থপাতে দাবী করছে। দাবীর কোন সীম! নির্দেশ কর! নেই। 

আজ মেহনতি মাম্থষ বুঝতে শিখেছে। দারিদ্র, অভাব, ও 

অনটনের মূলে আছে পুজিপতির ঘৃণ্য বড়যন্ত্র। তাই তার! দারিঘ্রের 
জোয়াল;, আর অপাম্যের জগন্দল পাথর; বিনা প্রতিবাদে মেনে 

নেবে না। থাকবে না নীচে পড়ে। তাই সবাই লড়াই করে 

বাচতে চায়। 

এই তিনটি .কারণকে ভিত্তি করে; সমগ্র বিশ্বে অশান্তি ও 
অরাজকতার আগঞ্চন, দাউ দাউ করে জ্বলছে । ভারত ও মুক্ত নয়। 

সমাধান কোথায়? সর্বত্র পুরাতনের অচলায়তন চূর্ণ করে, 
নতুনের অভিযান চলেছে। ভাঙ্গ, ভাঙ্গ কারা, আঘাতে আঘাতে কর। 

আর সবচেয়ে মজা! এই, সব অশান্তি মূল হলে! আথিক অগ্রগতি । 
[40019010210 19:05:55, শুনতে কেমন লাগে। তাই না 1 

বিশ্বের সর্বত্র আথিক অগ্রগতির সমস্যা সমভাবে দেখা দিয়েছে । 

ফ্যাসিষ্ট ও কমিউনিষ্ট কোন দেশই বাদ নেই। 
একটু থেমে রায় কি যেন ভাবলেন। তারপর রায় বললেন, সবাই 

আজ বলতে শুরু করেছেন । 

আধিক অগ্রগতির প্রবাহকে 7 ঠিক এইভাবে আর বাড়তে দেওয়৷ 

চলতে পারে না। ফ্যাসিষ্ট শক্তি জোর করে আধিক অগ্রগতি বন্ধ 

করতে পারে । জনগণের অসস্তোষ ও অরাজকতা মিলিটারি ও পুলিশের 

সাহায্যে নির্মমভাবে দমন করতে পারে । 
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গান্ধীবাদ হয়ত সেই একই কাঞ্জ করবেন অন্ভাবে ; আদর্শের 
বুলি আওড়ে। [91217 11516 ৪10 17821) 017101502-এই 
কথা বলে। ত্যাগেই শাস্তি। ভোগে শাস্তি নেই। জীবনযাত্রার উচ্চ 

মান গ্রহণের দাবী থেকে এইভাবে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করবেন। 

কিন্ত সোসালিষ্টরা তা করবেন না। কার! ঠিক পথের নির্ঘেশ 
দেবেন। জনগণ সোসালিজম চান। ছূর্ণীতি হোল, পুজিপতির 
অত্যাবশ্ক নীতির একটা প্রয়োজনার অংশ। কারণ পুজিপতি, 

স্পমিথ্যা, প্রবঞ্চনা, শঠতা, অত্যাধিক মুনাফা। নিচুরত। ও অন্যায়ের 
আশ্রয় নিয়ে থাকে । সোসালিজম ইহার একমাত্র উত্তর আর 

প্রতিকার 

রায়ের চিন্তাধার৷ গতিশীল £ 

বেহালার বীরেন রায়ের বাড়ী । ১৯৪৮ সালের গোড়ার দিকের 

কথা। ডিমোক্রাটিক পাটির একট! সেমিনার বসেছে। রায় ও 

এলেন উপস্থিত। সেখানে কথ প্রসঙ্গে রায় বললেন, 

ছু'জন দার্শনিক মনীষী আমার জীবনে অদ্ভুৎ প্রভাব বিস্তার 
করেন। তাদের মধ্যে একজন ফরাসী দার্শনিক বার্গোস। আর 
একজন জার্মান দার্শনিক হেগেল । 

তাদের মত হোল,--গতিবাদ। 

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ গতিবাদের পৃজারা ছিলেন। বলাকা কবিতায়, 
[তার পরিচয় পাওয়। যাবে। 

যে নদী হারায়ে পথ চলিতে ন। পারে ; 

সহত্র শৈবাল দাম, বাধে আসি তারে। 

যে জাতি জীবনহারা; অচল অসাড়; 

পদে পদে বাধে তারে, জীর্ণ লোকাচার। 
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জার্মান দার্শনিক হেগেল সেই একই কথা। অন্ক ভাষায় বলে 

গেছেন,-*পরিবর্তন, পরিবর্তন, ক্রমাগত পরিবর্তন | 

তাই আমার মনে হয় যে মানুষের মধ্যে জীবনের স্পন্দন আছে; 

সে কোনদিন স্থিতিশীল থাকতে পারে না। 

তাই ত আমি সামনে ছুটে চলেছি। জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে, একজায়গায় দীড়িয়ে থাকতে পারছি না। তারপর কবির 
ভাষায় বললেন,--যাত্রী আমি ওরে, পারবে না কেউ, রাখতে 

আমায় ধরে। 

একদিন জাতীয়তাবাদী ছিলাম। মার্কসের মতে দীক্ষা শিল!ম। 

হলাম আন্তর্জাতীয়তাবাদী। হুলাম কমিউনিষ্ট । দোরে দোরে প্রচার 
করলাম কমিউনিজম। কিন্তু আমার ব্যথাতুর মন মুক্তি খুঁজে 
পাচ্ছেনা । ভাবতে বসলাম। 

যেহেতু কাল“মার্কন এ কথ! বলেছেন, পেই হেতু ইহ কি চিরন্তন 

সত্য 1 _আমাঁর ক্ষুধার্ত মন তা। মানতে চাইলো না। অভিজ্ঞতার' 
কণ্ঠি পাথরে, আর মহাকালের ভাঙ্গা! গড়ার বিচারে; তাকে যাচাই 
করতে বসলাম। 

একশো বছর আগে । কালমার্কব এক আধখিক মতবাদ, বিশ্বকে 

দিয়ে গেছেন । কালের প্রভাব অতিক্রম করে, সে একই চিন্তাধারা 

আজও বেঁচে আছে কি? 

আমার চিন্তাধারায় পরিবর্তন এল ; ভাবলাম গণতান্ত্রিক সমাজ 

গড়ে তুলতে ; দেশের রাজ-নীতিতে নতুন দর্শন স্থষ্টি করতে হবে। 

পার্টি লাইনে. দেশ শুন ; দেশের পক্ষে সমূহ ক্ষতিকর। তখন। 
মানুষ আর "মান্য থাকে না। হয় দলতৃক্ত ভোটার মাত্র । তাই ভাবছি। 

'ক্লযাডিক্্যাল ডিমোক্রাটিক পার্টির বিলোপ সাধন করার দরকার । 

এস সম্বন্ধে শীত্রই একট] কনফারেন্স ডাকবো। 
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সেমিনারে উপস্থিত সবাই, অবাক হয়ে রায়ের কথা শুনলেন । 
একজন সদশ্য প্রশ্ন করলেন । 

আট বছরের নুপ্রতিষ্ঠি পার্টি তুলে দেবেন? 
রায় স্থির ও গম্ভীর ভাবে চুপ করে রইলেন। 
১৯৪৮ সালে; কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট হলে, 

সভ। ডাকা হোল। চারদিন ব্যাগী অধিবেশন চললো।। প্রায় এক 

হাজার পাটি” গেলিগেট আর ছু তিন হাজার দর্শক উপস্থিত। সবাই 

অধীর আগ্রহে আলোচন! শুনলেন। 

অনেক আলাপ আলোচনা ; বিচার ধিতর্ক হ্োোল। শেষ পন্ড 

সকলেই রায়ের যুক্তি মেনে নিলেন! পার্টির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হোল। 

নিউ-হিউমানিজম--নব মানববাছ £ 

একদিন রায় অন্তরঙ্গ বন্ধু পুণার লক্ষণ শাস্ত্রী যোশীর কাছে 
ছুঃখ করে বললেন,-_- 

শা্জীজী, আমার বেদনাহত মন আজ চল্লিশ বছর ধরে মুক্তির 
পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে। 

তুশে। বছর আগে; উদ্দারনীতি দলের মানুষ । মুক্তির কথা 
প্রথম বলেন। তাতে পা! পুরোহিতের মুখোস খুলে যায়। মানুষ 
মুক্তির নিংশ্বাম ফেলে। ধর্মের নামে ব্যভিচার বন্ধ হয়। 

কিন্ত উদারণীতি দলের দর্শন। তার রাজ-নৈতিক প্রয়োগ । 

এই নিয়ে বিভেদ ও প্রবল অস্তঃছবন্ন শুরু হয়ে গেল : 

ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা । তারা মুখে বললেন বটে, কিন্তু শিল্পে 
সাদর নীতি ছিল,-লেসে-ফেয়ার । শিল্পে হস্তক্ষেপে না করার 

নীতি। সর্যহার! বঞ্চিতের দল যে তিমিরে, সে তিমিরে রয়ে গেল। 
বতরাং মানুষকে আবার বিপ্লবের নতুন দর্শন ও পথ খুঁজে নিতে 

হোল। সে দর্শন মার্কসবাদ। সে পথ কমিউনিজম। 



এম. এন" রায় ২১ খ" 

ইতিহাস বলে। বিপ্লব কায়েমী স্বার্থ সৃষ্টি করে। পুরান 
আলেখ্য চূর্ণ করে। নতুন মৃত্তি নির্সাণ করে। একবার ক্ষমতায় 
প্রতিষ্ঠিত হলে ক্ষমতা আর সহজে ছাড়তে চায় না। ইহাই বিপ্লবের 
স্বতঃস্ফৃত রূপ । 

মার্কস ভবিস্ৎবাণী করলেন। বিপ্লব সফল হবা'র পর সভ্যতার 
ইতিহাস। নব পর্যায়ে, শুরু. হবে। কিন্ত কার্ধক্ষেত্রে দেখা গেল, 
সেই স্বপ্ন-রাজ্য পঞ্চাশ বছরেও, কমিউনিষ্ট রাশিয়ায় দেখ। দিল না। “৯ 

শান্জ্রীজী শুনতে লাগলেন সেই ইতিহাস। কোন বাধ। দিলেন 
না। রায়ের চিন্তাধারা আপন গতিতে ছুটলো ৷ 

রায় আপন চিন্তায় বিভোর । 

আমার মনে হোল। মার্কসীয় দর্শনের প্রয়োগে নিশ্চয়ই কোন। 

ক্রটি বিচ্যুতি আছে। যার ফলে; ঈপ্সিত সমাজ গড়ে উঠলো না। 
সুতরাং স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠবে। এর প্রতিকারকি ? আমি' 

আমি সে কথাও ভেবেছি। নীতিবোধই. ইহার একমাত্র প্রতিরোধের 
রাস্তা। গণ-তন্ত্রকে নীতি-বোধের উজ্জল রাস্তায় পরিচালিত করতে 
হৰে। সমাজের আধিক জীবনকে, কায়েমী স্বার্থের ছুর্নীতির হাত 

থেকে, ক্রমশঃ সুক্ত ও রক্ষা করতে হবে। ফলে সদবুদ্ধি সম্পন্ন বন্ছু 

লোকের, মানসিক মুক্তি আসবে। তখন সমাজের এই সব জ্ঞাণী-গুণী 

ও সদবুদ্ধি সম্পন্ন লোকের। সাধারণ মানুষের, বিশ্বাস ভাজন হুবেন। 

সাধারণের কল্যাণজনক কাজের, দায়িত্ব নেবার উপযুক্ত বলে, 

বিবেচিত হবেন। আর সেটা হবে--নতৃন আদর্শে সমুজ্জল। আমি 

তার নাম দিলাম-স্নব মানববাদ । 

শান্জ্রীজীর মুখে কথা নেই। মন্ত্র মুক্ধবৎ বিপ্রবী রায়ের অমৃত সমান 

কথাগুলি শুনতে লাগলেন । বিপ্লবী মহানায়ক বলেই চলেছেন। 

মানুষের নৈতিকবোধের উৎস,--বিবেক ও যুক্তি বুদ্ধি। এই 

যুক্তিবৃদ্ধি মন্তিফ্কের ধর্ম। এই ধর্মকে বিকশিত করতে হবে। 



স্হউ৬ এম, এন, রায় 

নীতি বোধই, মানুষকে সৎ-কাজে প্রবৃত্তি দেবে । 

প্রতিযোগিতা) নয়। সমাজ-জীবনে সহ"যোগিভার ভিত্তিতে, 
রাজ-নীতি, অর্থনীতি ও সমাজননীতি ; মুক্ত মানুষ গড়ে তুলবে। 

মানুষের মুক্ত সমাক্গ গড়ে উঠবে। তবেই ত ভাতৃত্ব-বোধ প্রতিষ্ঠিত 
হবে। 

কার্প মার্কসের পর এমনি করে একশে। বছর কেটে গেল। 

আজও মানুষের ঈপ্দিত মুক্তি আসে নি। তাই আমার এই নতুন 
দর্শন | নব-মানববাদ। 

এই বলে রায় চুপ করলেন । 

১৯৪৬ সালে 7; এম, এন, রায়। এই নতুন দর্শন । নব মানববাদ 
প্রকাশ করলেন । নব মানব বাদের মূল নীতি বাইশটি নৃত্রে গ্রথিত। 

এখানে তার কিছুটা, সংক্ষেপে লিপিবন্দ করলাম। ছাত্র 

হিসেবে; প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির ইহা৷ জান৷ উচিং | 

১ম স্ুত্রৎ সমাজের আদর্শ হোল। সকল মানুষের কল্যাণ 

সাধন। 

২য় সুত্র,-প্রতিটি মানুষের মধ্যে; একটা স্বাভাবিক মুক্তির 

আকাঙখখ। আছে। সেই আকাঙ্খা ব জানবার 

আগ্রহই, মানুষের তথা সমাজের অগ্রগতির প্রেরণ! 

দেয়। 

ওয় সৃত্র/্প্গ্রাতিটি মানুষের মধ্যে, নীমাহীন সম্ভাবন। আছে। 
অনুশীলন দ্বারা তাকে বিকশিত করতে হুবে। 

৪র্থ স্তর __মাছুষ প্রধানতঃ যুক্তিবাদী জীব। প্রকৃতির কাছে 

যেট। প্রাকৃতিক নিয়ম ; সেটাই হোল জীব জগতের 
কাছে যুক্তি। এই যুক্তি বোধই মানুষকে ইচ্ছা৷ মত 

চলার ক্ষমত! দিয়েছে । 



এষ, এেন, মায় ২১৪ 

€ম সৃত্র,--"মার্কস বলেছেন--অর্থনৈতিক বিধি ব্যবস্থা মানুষের 

মনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে| রায় বলেন,-.. 

মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা! আছে। তার নিকট, 

পারিপাশ্থবিক অবস্থা ও ইচ্ছা । ছুটি বিভিন্ন বস্ত নয়, 
একই । 

ষ্ঠ স্ত্রঃ-ভাবনা ও চিস্তা। মানুষের নিজন্য দ্বাধীন যুক্তি 
অনুসারে চলে। 

৭ম স্থৃত্র,-ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশের পক্ষে; শুধু সমাজের 

অর্থনৈতিক পুনবিস্তাস করলেই চলবে না। জীবনের 
সকল ক্ষেত্রের বাধ! দুর করতে হবে। 

৮ম স্ুত্র,--কমিউনিষ্ একনায়ত্ব প্রতিষ্ঠা করলেই সমাজে ও রাষ্ট্রে 
মুক্ত সমাজ স্যপ্তি হবে ন1,যদি ব্যক্তি স্বাধীনত। 
না থাকে। 

৯ম স্যত্র,-এক নায়ক শামিত রাস্ট্র;ঃ কোন দিনই স্বেচ্ছায় 

অবলুপ্ত হয় ন! । 

১০ম স্ুত্র,-কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে 
গেলেই, শরমিক শোষণ বদ্ধ হয়না বা ধন বণ্টনের 

ক্ষেত্রে সাম্য গ্রতিষ্িত হয় না। তার জন্য চাই 
প্রতাক্ষ গণতন্ত্রের দ্বারা, মানুষের হাতে রাজ-নৈতিক 

ক্ষমতা অর্পণ । 

১১ম সুত্র একনায়কত্ব ক্ষমতায় একবার প্রতিষ্ঠিত হলে। আর 
সহসা হটতে চাইবে না। 

১২শ সৃত্র--সংসদীয় গণ-তন্ত্রের ক্রুটি ও বিচ্যুতি; অভিজ্ঞতায় 
ধরা পড়েছে। গণ-তন্ত্রকে কার্ধকরীও সফল করে 

ভুলতে, সার্বভৌম ক্ষমতা, সকল সময়ের জগ্য, 
জনগণের হাতে রাখতে হবে। দৈনন্দিন শালন 



ও এম এন, রায় 

কার্ষেও সার্বভৌম ক্ষমতা! প্রয়োগ করবার নিভূ'ল 
উপায়, নির্ধারণ করতে হবে। 

১৩শ সৃত্র,--অবাধ বাণিজ্য-নীতি। একচেটে প্রতিযোগিতামূলক 

অর্থনীতি স্প্টি করে; ফলে, সবল ও দক্ষ মানুষের 
হাতে, অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও অদক্ষ মানুষের পরাজয় 

ঘটে। বলাহয়, সাধারণ মানুষ অযোগ্য । কিন্তু 

আসলে তা নয়। প্রকৃত মান্ধুষ যুক্তিবাদী, বুদ্ধিমান 

ও নীতি পরায়ণ। 

১৪শ সৃত্র,---রাষ্ট্রে ও সমাজে একনায়কত্ব স্থাপন করে; সংসদীয় 

গণতন্ত্রের দোষ ক্রটি দূর কর! যাবে না। ক্ষমতাহীন 
বিচ্ছিন্ন মানুষকে, সংহত ও প্রত]ক্ষ গণতন্ত্রে সজ্ঘবন্ধ 

করতে হবে। গ্রামে গ্রামে, শহরের পাড়ায় 

পাড়ায়, সকল মানুষকে সঙ্ববন্ধ কর! চাই। দেশ- 

ব্যাপী স্থানীয় গণ-তন্ত্রের মাথার ওপর থাকবে 

লোকসভা । সকল ক্ষমতা থাকবে। একেবারে নীচু 
তলায়; আর শীর্ষে সবচেয়ে কম ক্ষমতা দেওয়া 

থাকবে। 
১৫শ সৃত্র,-বৈপ্লবিক দর্শনের, সর্বপ্রথম কতব্য হবে; এই 

এঁতিহাসিক সত্যটির ওপর গুরুত্ব অর্পণ, যে মানুষই 
এই সংসার, সমাজ ও সম্পদ গড়ে তুলেছে। 

১৬শ সুত্র,-যুক্ত সমাজ গড়ে তোলার জগ্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন 

হবে, বু সংখ্যক নব জাগ্রত নীট নি্ষাম 

কমর নেতৃত্ব । 
১৭শ সূত্র» “গণ-তাক্ত্রিক সমাজের অর্থ-নীতি হবে শোবণ মুক্ত । 

ক্রম-বর্ধমান আধথিক স্থাচ্ছন্দ্যের ওপর, গণতান্ত্রিক 
রাষ্ট্র গড়ে উঠবে। সকলের অর্থ-নৈতিক শ্বাচ্ছন্দ্যই 
হোল, মুক্তির লক্ষ্যে পৌছুবার প্রধান শত। 



এম, এন বায় ৩৩,১ 

১৮শ সুত্র, নতুন সমাজ ব্যবস্থায়; অর্থ-নৈতিক ভিত্তি হবে, 

মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্য উৎপাদন । লাভের 

জন্য নয়। বণ্টন ব্যবস্থ। হবে, সকলের প্রয়োজন 

অন্গুসারে । 

১১শ সৃত্র,--গণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরিকল্পনাকে ; বাস্তবে রূপায়িত 
করবে একদল অনাসক্ত, পরার্থপর ও নিফাম 

কমী । এই স্ব যুক্তি-বুদ্ধি মানুষ, ক্ষমতার আসন 

দখল করে, জনগণের শাপক হবে না। তার! 

ক্ষমতার বাইরে থেকে জনগণের বন্ধু, উপদেষ্টা ও 

পথ-প্রদর্শক হবে। স্থানীয় স্বার্থে প্রভাবিত হয়ে ; 

যাতে মানুষ অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, রাষ্ট্রকে 

অচল করতে না পারে ; সেজন্য তাবা মানুষের যুক্তি 

বুদ্ধি ও ম্তাঁয়নীতি বোধকে জাগিয়ে তুলবে । 

২০শ নুত্র,--জনগণের মধ্যে সমাজ-নৈতিক ও রাঁজ-নৈতিক 

শিক্ষার ব্যাপক প্রসার করতে হাবে। যাতে ব্যক্তি- 

স্বাধীনত! খর্ব না করে, উন্নত ও সকল মানুষের 

কল্যাণকর, সমাজ-ব্যবস্থ। গড়ে তোলা অস্ভব হয়। 

এই প্রয়োজনীয় শিক্ষার বিগ্তাপীঠ হবে, স্থানীয় 

গণতন্তরগুপি। ম্যার্থ গন্ধহীন, পরার্থপর মানুষের 

দ্বারা যখন রাষ্ট্র-যন্ত্র পরিচালিত হবে, তখন রাষ্ট্র 

এক শ্রেণী দ্বারা, অপর শ্রেণীকে দমন করার অস্ত্র 

হিসেবে ব্যবহাত হবে না। 

.২১শ শুত্র,-নব মানববাদ সমাজের ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংগঠন ও 

প্রতিষ্ঠান সমূহকে, আধুনিক জ্ঞান, অভিজ্ঞতা! ও 

পদ্ধতি অনুসারে কি ভাবে পরিচালিত করা লগ্তব, 

তার পরিকল্পনা (ফয়েছে। 



গও২ এষ, এন, ব্বায 

২২শ দুত্র,»স্-নব মানব ৰাদের মুল সুত্র হোল। প্রোটাসোরাসের 
কথায়,--ব্যক্তি মানুষই সব কিছুরই মান-দণ্ড। অথবা 
কার্নমার্কসের কথায়, ব্যক্তি মানুষই জাতির সূল। 

এই দর্শন হোল মুক্তিকামী, নীতিনিষ্ঠ মানুষের সমবায়ে 

বিশ্ব রাষ্ট্র গঠনের আদর্শ । 

বিশ্ব র্যাডিক্যাল হিউম্যানি& ইউনিয়ন £ 

জেরাণ্ড উইগ্ড, আমেরিকায় প্রকাশিত “দি হিউমানিষ্ট' কাগজের 

সম্পাদক । তিনি এম, এন, রায়ের নব মানববাদের ভাবধারা, 

আমেরিকায় এবং পাশ্চাত্য জগতে প্রচার শুরু করে দিলেন। 

তাছাড়৷ টিটো, বাট্রা্ড রাসেল, হ্যাকসলি, এরিথহোম, চার্লস-বয়েড 

প্রভৃতি নব মানববাদী একত্রিত হোলেন। কাজ শুরু হোল। 

তার! চিন্তা করে দেখলেন। বিপ্লবী মহানায়ক এম, এন, রায় 

যে চিস্তাধার! বিশ্বকে দিয়েছেন, তা অত্যন্ত সময়োপযোগী । তার! 

ভাবলেন। উদার নীতিবিদদের দর্শন প্রচারের ফলে আধুনিক যুগের 
মানুষ, কুসংষারের আর ধর্মের অন্ত্রশাসনের হাত থেকে মুক্তি 

পেয়েছে। হান্তার বছর আগের সেই অন্ধকার যুগে, সর্বজন গ্রাহা 
নৈতিক অন্ভুশাসন ছিল,--ন্ব্গের লোভ আর নরকের ভয়। 
রেনে্স1 আন্দোলনের ফলে, মানুষ আজ এই কুসংস্কারের উর্দে। 

ভাই আর একটা বিপদ দেখ। দিয়েছে। যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানের 

বাস্তব যুগে; মানুষ নীতি পরায়ণ হবে, কিসের লোভে? যাবর্জীবেৎ 

আুখং জীবেৎ। এই ত আদর্শ! 1390 01101 9100. 19 1205: 

পু'০-2001:0) 51191] ৫15, খাও, দাও, ফুরতি কর। 

রায় বললেন,-_মামুষ নিজ যুক্কি-বুদ্ধির সাহায্যেই নীতি-পরায়ণ 



এম এন, বায় ৩৬৩. 

হবে। কিস্ত সেই যুক্তি বুহ্ধিটা জোগান চাই। কে জোগাবে? 
সমাজের একদল পরার্থপর নির্লোভী মাস্থষকে, এগিয়ে আসতে হবে। 

এই উদ্দেশ্যে, ১৯৫২ সালে হলাণ্ডের আমন্ট্রারভাম্ শহরে, নিখিল 

বিশ্ব র্যাডিকাল হিউমানিষ্ট ইউনিয়ন স্থাপিত হোল। 

এম, এন, রায় এই সংস্থার অন্ততম সহ-সভাপতি নির্বাচিত 

হোলেন। 

কথাছিল- আন্তর্জাতিক মানববাদের মহা-সন্মেলনে রায় যোগ 

দেবেন। তারপর আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে 
নব-মানববাদ সম্বন্ধে ব্তৃত। দেবেন । 

রায়ের গুগগ্রান্ী বন্ধুরাঃ অত্যন্ত উৎসাহিত বোধ করলেন। 

পাথেয় সংগ্রহ কর! হোল । 

১৯৫২ সালে; ইউরোপে যাবার জন্য রায় পার্শ-পোর্ট নিলেন। 

যাত্রার আয়োজন সব ঠিক। আর মাত্র কয়েকদিন অবশি্। আবার 

বিশ্ব পরিক্রমা । কিন্তু নিষ্ঠুর নিয়তি বোধকরি অনৃশ্তে হাসলেন। 
যাত্রার কয়েকদিন আগের কথা । রায় কয়েকজন সঙ্গীসহ মুশুরি 

পাহাড়ে বেড়াতে গেছেন। পাহাড়ে বেড়াতে রায় খুব ভালবাসতেন। 

সে তারিখটা ছিল ১১ই জুন ১৯৫২ সাল। 

রায় অন্যমনস্ক হয়ে হাটছেন ও গল্প করছেন। আর পাহাড়ের 
এক স্থান থেকে আর এক স্থানে, লাফিয়ে লাফিয়ে পার হোচ্ছেন। 

নীচে ছোট বড় খাদ। বড় বড় অসংখ্য নালা । হঠাৎ অতক্কিতে 
রায়ের পা ফস্কে গেল। পড়ে গেলেন। একেবারে পঞ্চাশ ফুট 
নীচে; গভীর খাদে। পড়েই অজ্ঞান--অটৈতন্ত । তাকে সংজ্ঞাহীন 
'অবস্থায়ু-ইুঃত্রপাতালে নিয়ে আসা হোল। তিনি সেরিব্রগ থ্মবসিম্ 

রোগে আক্রান্ত হোলেন। প্রথম চোটে রায় নিরাময় হোলেন। 
অনেক শ্স্থ। তবু এলেন রায়কে বললেন,--তোমাকে চিকিৎসার 

জন্য আমেরিকায় যেতে হবে। চেকৃমাপ কর! দরকার। 

.. বলায় বললেন--বেশ, সেই ব্যবস্থাই কর। 



৩৪৪ এম, এন. বায় 

কিন্তু যাওয়া হোলনা। আবার রায়কে থ,মবসিস রোগে, 
দ্বিশ্ীয়বার আক্রমণ করলো । 

সবাই ভাবলে! । এবার৪ তিনি রোগমুক্ত হবেন । তার মত শক্তি 

শালী মানুষ। এ যাল্াও হয়ত উঠে ঈাড়াবেন। কিন্তু তা হোল না। 

বিশ্বের ছূর্ভাগ্য ১৯৫৪ সালের ২৫ সেজানুয়ারী। রাত্রি আন্দাজ 

বারোটায় সময়। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়। বন্ধ হয়ে; মাত্র ৬৭ বছর বয়সে, 

সর্বযুগের, সকল মানুষের, সব চেয়ে বড় বন্ধু বিপ্লতী মহানায়ক 
কমরেড এম, এন, রায়ের মহা-প্রয়াণ ঘটলো । 

উপসংহার 

মানষেন্্র গুণগ্ৰাহী, প্রখ্যাত সাংবাদিক, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় 

রায়ের উদ্দেশ্য এক আস্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেছেন। তার 

কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করে ; মানবেক্ত্র নাথের অমৃত সমান জীবন 

কথ! এখানেই শেষ করলাম । 

জীবনে ও কর্মে মানবেন্দ্র নাথ রায় ছিলেন। একজন হুঃসাহসিক 

যোদ্ধা। অসাধারণ মনীষী সম্পন্ন পুরুষ । বিংশ শতার্কির পৃথিবীতে ; 
স্বল্প সংখ্যক যে কয়জন চিন্তানায়ক ; তাদের বেপ্লবিক চিন্তার দ্বারা ; 

মানব ইতিহাস সমুদ্ধ করেছেন-_বাঙ্গালী মানবেন্দ্র নাথ ; তাদেরই 

একজন। রাজ-নীতি ক্ষেত্রে যেমন, দর্শনের ক্ষেত্রেই তেমনি ; নূতন 
দিগন্তের সন্ধান দিয়েছেন। তাঁকে আমরা একজন বৈপ্লবিক চেতন। 
সম্পন্ন যুগ নেতা বলে আখ্যা দিতে পারি। 












